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GELECEĞİ BUGÜNDEN PLANLANYANLAR

SUNUŞ

Dünyada ve ülkemizde yaşanan ekonomik, siyasi, sosyal, kültürel ve teknolojik gelişmeler ile değişen 
ve çeşitlenen talepler yönetim sistemlerinin yönetişim yönünde evrimleşmesini gündeme getirmiştir. Bu 
değişim rekabetçiliği, verimliliği ve aynı zamanda da paylaşımı gerektirmektedir. Bingöl Ticaret ve Sanayi 
Odası olarak, bu bakış açısı ile iş hayatındaki bütün paydaşlarımızın katkı sunduğu bir model çerçevesinde 
yerel kapasiteyi geliştirmek ve üyelerimizin rekabetçiliğini arttırmak amaçlı çalışmalarını sürdürmekteyiz. 
Çalışmalarımız kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması, şeffaflık ve hesap verme sorumluluğu 
bilinci ile yürütülmektedir.

Küreselleşen dünyada, büyüklüğü ne olursa olsun, tüm kurumlar ve organizasyonlar bilgi teknolojile-
rindeki değişimin, politik, ekonomik ve toplumsal krizlerin etkisi altındadır. Bu krizlerin ortaya çıkardığı 
olumsuzluklardan uzak durmak isteyen tüm kuruluşların, belirledikleri hedeflerine ulaşabilmeleri, doğru 
stratejilerle hazırlanmış planlarla mümkündür.

Bu genel perspektiften hareketle; Ticaret Odaları, faaliyet gösterdikleri şehirlerdeki girişimcilerin kapa-
sitelerini yapılandırıp, güçlendirerek; yerel ve küresel rekabete hazırlama işlevini yerine getirmelidir. Do-
layısıyla Ticaret Odaları, üyelerinin geleceğine ve ülke ekonomisine, hazırlayacakları “Stratejik Planlar” 
aracılığıyla yön vermelidir. Bu açıdan bakıldığında, stratejik planlar, geleceğe bugünden müdahale olarak 
da kabul edilebilir.

Bu bilinç ile yapmayı planladığımız çalışmalarımızı ve hedeflerimizi Stratejik Planımızda toplamış bulun-
maktayız. “2020-2024 Stratejik Planı”nın Odamızın vizyonunu genişleterek; yerel, ulusal ve uluslararası 
bazda yeni fırsatlar yaratması temennisiyle camiamıza hayırlı olmasını dilerken; planımızın hazırlanma-
sında vermiş oldukları değerli katkılarından dolayı; tüm iç ve dış paydaşlarımıza, Oda çalışanlarımıza ve 
üyelerimize şükranlarımı sunuyorum.

Mahmut AYAS
Yönetim Kurulu Başkanı
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GİRİŞ

Stratejik Yönetim ve planlama; bugünden yapılan tercihlerle, bilinmeyen 
ancak öngörülen yarının, şimdiden, istenilen şekilde şekillendirilmesi için 
bütünsel bir yaklaşımla geleceğe hazırlıkların planlanmasıdır. (DPT,2006)

“Stratejik Planlama” ülkemiz Kamu kurumları için “5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu”nun 
24.12.2003 tarihinde yürürlüğe girmesinden itibaren gündeme gelmiştir. 5018 Sayılı Kanunda Stratejik Plan, 
“Kamu İdarelerinin orta ve uzun vadeli amaçlarını, temel ilke ve politikalarını, hedef ve önceliklerini, performans 
ölçütlerini, bunlara ulaşmak için izlenecek yöntemler ile kaynak dağılımlarını içeren plan” olarak tanımlanmıştır. 
(DPT, 2006)

Kamu kurumu niteliğindeki birer meslek kuruluşu olan Odalar ve Borsalar da, Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği’nin 2009 yılında güncelleştirilmiş “Odalar ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu” ve ekleri temelinde 
stratejik planlama çalışmalarını gerçekleştirmektedir.

Sanayi devrimini yapan ülkelerde işçi ve işverenlerin örgütlendiği görülmektedir. Bu dönemden başlayıp gü-
nümüze dek bu örgütlenmeler gelişerek devam etmiştir. Özellikle iş hayatının karmaşık hale gelmesi ve ticaret 
erbabının mesleki dayanışma dürtüsü Ticaret ve Sanayi odalarının kurulmasında etkili olmuştur. Kamu Hukuku 
da bu örgütlenmelerin yasal zeminini hazırlamıştır. Yapılan düzenleme ile bu oluşumları Kamu Kurumu niteli-
ğinde meslek kuruluşları olarak adlandırmıştır. Anayasaya göre, bu kuruluşlar; “... Belli bir mesleğe mensup 
olanların müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere 
uygun olarak gelişmesini sağlamak, meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü 
ve güveni hakim kılmak üzere meslek disiplini ve ahlakını korumak maksadı ile kanunla kurulan ve organları 
kendi üyeleri tarafından kanun da gösterilen usullere göre yargı gözetimi altında, gizli oyla seçilen kamu tüzel 
kişilikleridir.” Türkiye’de 1879 da kurulan ilk oda olan Tarsus Ticaret ve Sanayi Odasını diğer odaların kurulması 
takip etmiştir. Bingöl’de ise 1989’da Odamız kurulmuştur. Kurulduğu günden bu güne hep üyelerinin ortak 
faydaları için hizmet yürüten Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, temel stratejilere dayalı olarak hareket etmektedir. 
Stratejiyi hedeflere ulaşmak için önemli bir araç olarak gören Odamız, amaçlarına ulaşabilmek için uygulama 
planlarını da beraberinde hazırlamaktadır. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası bir taraftan ekonomik stratejiler ge-
liştirirken diğer yanda içinde bulunduğu toplum değerlerini de göz önünde bulundurmaktadır. Bingöl Ticaret ve 
Sanayi Odası bulunduğu kente birçok sosyal destek vererek sosyal sorumluluğunu geliştirmektedir. Geçmişten 
günümüze tüm ekonomik ve sosyal gelişimi hedefleyen ve gerçekleştirilen bu faaliyetlerin bu stratejik planla 
daha da öngörülebilir ve ölçülebilir şekilde yerine getirilmesi hedeflenmektedir. Bunun için bu planla somut ve 
gerçekleştirilebilir hedefler belirlenmiş ve maliyet tahminleri oluşturulmuştur. 2020-2024 dönemini kapsayan bu 
plan, Bingöl ekonomisi ve iş hacmi oldukça iyi analiz edilerek hazırlanmıştır. Geçmişten elde edilen veriler as-
lında Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının üyelerine birçok değer kattığını göstermektedir. Bu verilerden yararla-
narak bu Stratejik Planla geleceği tahmin ve planlamasını yapmış bulunmaktayız. Bu planla temel ve ölçülebilir 
kriterlerle mevcut durumumuzu analiz ederek zayıf ve üstün yönlerimizi ortaya koymuş olduk. Böylece tehdit 
ve fırsat değerlendirmelerini daha iyi yapabilmeyi sağladık.

Stratejik Plan Hazırlama Ekibi

• Mahmut AYAS - Yönetim Kurulu Başkanı

• Mehmet EKİN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 

• Selahattin BÖÇKÜN - Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

• M. Sait KOLAK - Meclis Üyesi

• Yunus Emre KATRANCI - Genel Sekreter 

• Nurullah BOĞAÇ - Genel Sekreter Yardımcısı

• Mihriban YAŞAR - Kalite Akreditasyon Sorumlusu

• Sıddık BAYTOK - Ticaret Sicil Müdürü

• Özlem SAVAŞ - Eğitim Sorumlusu 

• Mesut YÖNDEŞ - Ulaştırma Sorumlusu 

• İbrahim BASETAMÜR - Oda Sicil Sorumlusu

• Muhammed OYA - Bilgi İşlem ve Haberleşme Sorumlusu 

• Ahmet BAYRAMOĞLU - Destek Hizmetleri Sorumlusu  
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Tüm bu faaliyetleri yaparken hizmette kalite anlayışını ön plana çıkarmış bulunmaktayız. Kalitenin tek taraflı 
bir standart olmadığından hareketle tüm üyelerimizin beklenti ve memnuniyet derecesi bu planın yapılmasında 
rehberlik etmiştir. Hazırlanan stratejik plan; 

• Gerçekçi planlamaya dayalı 
• Ölçülebilir sonuçları olan 
• Kaliteyi esas alan 
• Mali disiplini koruyan 
• Üye odaklı 
• İşbirliği ve katılımcı yaklaşıma sahiptir. 

Bu plan temelde sekiz bölümden oluşmaktadır; birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü bölümde Bingöl’ün genel 
ekonomik ve coğrafi özelikleri, mevcut sektör analizi verilmiş aynı zamanda Odamızın da mevcut durum analizi 
yapılmıştır. Stratejik planlama gerekçesi beşinci bölümde ele alınmış bir sonraki bölümde ise paydaş analizi 
yapılmıştır. Yedinci ve sekizinci bölümde ise Odamızın güçlü ve zayıf yönleri ele alınmış, temel ilkeler, misyon, 
vizyon ilkeleri belirtilerek 2020-2024 yıllarını kapsayan dört yıllık Stratejik Planın temel amaç, hedef ve maliyet 
bilgileri sunulmuştur.

EUROCHAMBRES ve İngiltere Odalar Birliği’nin işbirliği çerçevesinde İngiltere ve Almanya oda sistemlerinin 
en iyi uygulamalarını dikkate alarak, 2001 yılında Oda Akreditasyon Modelini geliştirmiş ve 2005 yılına kadar 
projeyi İngiltere Odalar Birliği ile birlikte yürütmüştür. TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 2005 yılından 
itibaren de Birliğimiz tarafından yürütülmektedir. 

Sistemin amacı, Türk Oda/Borsa Sisteminin; Oda/Borsalarımız arasında kalite bilincinin yerleştirilmesi, Oda 
Sistemimizin iş dünyası nezdinde saygınlığının ve hizmet türlerinin artırılması, hizmet kalitelerinin iyileştirilme-
si, Oda Sistemlerinin birbirine yakınlaşmasının sağlanması suretiyle Avrupa Oda/Borsa Sistemine uyumunun 
sağlanmasıdır. 

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası akreditasyon çalışmalarına 2014 yılı başından itibaren başlanmıştır. 2015 
yılında akredite olmuştur.

1. STRATEJİK PLANLAMA MODELİ SÜRECİ 

1.1 GENEL 
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2020-2024 yıllarını kapsayan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası stratejik planının hazırlanmasında TOBB Odalar 
ve Borsalar için Akreditasyon Kılavuzu esas alınmıştır. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası stratejik plan hazırlama 
çalışmaları sırasında aşağıdaki kaynaklar girdi olarak kullanılmıştır. 

• TOBB Çalışmaları 
• TOBB Akreditasyon Kurulu Yayınları 
• Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planlanma Çalıştay Sonuç Raporu 
• Fırat Kalkınma Ajansı Çalışmaları 
• Bingöl Valiliği Analiz ve Raporları 
• Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Yayınları 
• Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Meclisi, Yönetim Kurulu ve Personeli 
• Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Paydaşları
• TUİK 

Stratejik planlama strateji ve plan kavramlarının ayrı ayrı ele alınmasını ve anlaşılmasını gerektirir. Strateji, 
kurumun gelecekte en avantajlı duruma gelebilmek için işlerini/ çabalarını hangi istikamete yöneltmesi gerek-
tiğini ifade eder. Planlama ise bu işlerin yapılışında hangi kaynakların tahsisine, hangi adımların atılmasına ve 
hangi yeteneklerin geliştirilmesine gereksinim olduğu ve bunların nasıl ve kimlerle birlikte yapılacağını belirler. 

1.1.1. Stratejik Plan Esasları 

1.1.1.1. Stratejik Planlama Çerçevesi 

1.2. Stratejik Planlama Modeli 

AMAÇ VE İLİŞKİLER

Amaçlar 
Sistemetiği

Stratejik Planlama Çalışmalarının Üçüncü Aşaması

Şekil-1:Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Plan Modeli

Hazırlık
Durum Analizi
Geleceğin Planlanması

%30
%30
%40

İlişkiler 
Sistemetiği1

2

3

Değerler ve
Yetkinlikler Uyum

Paydaşlar

Risk

İletişim

Güç ve
Kaynaklar

AMAÇ VE 
İLİŞKİLER
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Sanayi Odası stratejik çalışmalarında stratejik plan “uzun dönemli amaç ve hedefleri belirleme, bunları ger-
çekleştirmek için ihtiyaç duyulan kaynakları tahsis etme ve buna uygun olarak kurumsallaşma olarak” tanım-
lanmıştır. Bu kapsamda stratejik plan çalışmaları Şekil-1’de belirtilen model çerçevesinde geliştirilmiştir.

Bu model çerçevesinde stratejik planlama iki ana işlev tabanına ayrılmıştır. Bu kavramlardan birisi kurumun 
işlerini belli hiyerarşik amaçlarla tanımlayıp uyguladığı “Amaçlar Sistematiği”dir. Amaçlar kurumun gelecekte 
en avantajlı duruma gelebilmeleri için işlerini bir odaklayabilmesini sağlar. Bu nedenle işlerin yapılışında, kay-
nakların tahsisinde ve kurum içi ilişkilerin geliştirilmesinde “uyum” için temel kavramdır.

Diğer kavram ise kurumların içinde bulunulan duruma uygun olarak amaçların gerçekleşmesine yönelik han-
gi kurumlarla, hangi adımların atılması gerektiğine yönelik kararlarını oluşturdukları “İlişkiler Sistematiği”dir. 
Amaçlar için tüm kurumsal kaynakların uyumu söz konusu iken, ilişkiler sistematiğinin belirlenmesi için belir-
sizlik şartlarında amaçlara yönelik dış ve iç risklerin ne olabileceği ve işbirliklerinden hangisinin en etkili sonucu 
yaratabileceği, kamu yararı temelinde kiminle hangi ortak çalışmanın riskleri yönetilebilir kılacağı anlaşılmaya 
çalışılır. Bu nedenle ilişkiler sistematiği kurum dışındaki paydaşlarla birlikte her bir amaca özel olarak odaklan-
mayı gerekli kılar.

Yasal yapısı nedeniyle kamu yararı gözetme sorumluluğu nedeniyle her iki sistematiğin uyumlu bir yapıda 
ilişkilendirilmesi ve yönetilmesi stratejik planının yönetilebilir olmasını güçlendirmektedir.

Stratejik Planlama çalışmaları üç temel aşamada yürütülmüştür:

A. Hazırlık Çalışmaları:

Hazırlık çalışmalarının amacı stratejik planın sahiplenilmesinin sağlanmasıdır. Bu kapsamda yöneticilere ve 
çalışanlarla ayrı ayrı toplantılar yapılmıştır. Toplantılarda; Neden Stratejik Planlama? Kurumsallaşma nedir? 
Çağdaş Yönetim anlayışı nasıl olmalıdır? Kurumsal Yönetim nedir? Odaların varlık sebepleri nedir? TOBB Oda/
Borsa Akreditasyon Sistemi ve Felsefesi nedir? Stratejik Planlamanın adımları nelerdir? başlıklarında tartışma-
lar yapılmış planın gerekliliği ve fonksiyonu bir temele oturtulmuştur.

Bu aşamada ayrıca stratejik planlanın hazırlanması için gerekli ihtiyaçlar tespit edilmiş ve Stratejik planın 
hazırlanması için gerekli olan eğitim, danışmanlık, veri ve kaynak ihtiyaçları belirlenerek stratejik planın iş-za-
man-sorumluluk çizelgesi hazırlanmıştır.

A. Durum Analizi:
Durum analizinde öncelikle Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat değerlendirmesi yapılmıştır. Bu kapsamda tüm 

Oda/Borsaların uymakla yükümlü olduğu kanun ve ilgili Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının iç mevzuatı incelen-
miştir. Bu bilgilerin ışığında Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası temel değerleri ve misyonu analiz edilmiştir.

İkinci adımda faaliyet ve hizmetlere yönelik kurumsal kapasitenin belirlenmesi ve süreçlerin etkinlik analizi 
yapılmıştır. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasında gerçekleştirilen tüm hizmetler belirlenmiş, süreç yaklaşımıyla, 
ana ve alt süreçlerin tanımlanıp, ilişkilerinin ortaya konması ve etkinliklerinin değerlendirilmesi gerçekleştiril-
miştir.

Üçüncü adımda paydaş analizi yapılmıştır. Bu adımda iç ve dış paydaşlar belirlenmiş ve öncelikle dirilmiştir. 
Öncelikli paydaşlarla çalıştay veya beyin fırtınası niteliğinde toplantılar yapılarak, güçlü ve zayıf yanlar belir-
lenmiştir. Paydaşların Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile ilişkileri analiz ederek her bir paydaş için paydaşlık 
değerlendirmesi yapılmıştır. Paydaşlık değerlendirmeleri amaç analizlerinde ve iletişim stratejisinde kaynak 
olarak kullanılmıştır. Bu adımda ayrıca fırsat ve tehditlerin ortaya konması, Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasından 
beklentilerin ve bölgesel ve sektörel sorunların tespit edilmesi konularında inceleme ve etütler yapılmıştır.

Dördüncü adımda kurum içi analiz yapılmıştır. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının mali, beşeri, entelektüel ve 
teknolojik birikimlerinin belirlenmesi, yönetim anlayışının ortaya konarak güçlü ve iyileştirilemeye açık tarafların 
belirlenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.

1.3. Stratejik Planlama Süreci
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2.1. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının Tarihçesi

Beşinci adım çevre analizinin yapıldığı adımdır. Bu adımda borsacılık alanında bölgesel, ulusal ve uluslar-
arası nitelikte olumlu ve olumsuz akımlar belirlenmiştir.

C. Geleceğin Planlanması:

Geleceğin planlanması aşamasında ilk adım vizyonun belirlenmesi olmuştur. Bingöl Ticaret ve Sanayi 
Odasının orta ve uzun vadede olmak istediği yer borsanın var oluş sebebi, ve bu konuma ulaşırken savunduğu 
ve bağlı kaldığı etik ve temel değerler ışığında incelenmiştir.

İkinci adımda amaçlar, eylemler, hedefler ve performans göstergeleri belirlenmiştir. Odayı belirlemiş olduğu 
vizyona taşıyacak amaçlar, amaçların gerçekleşmesini sağlayacak hedefler ve kurumu hedeflerine ulaştıracak 
eylemlerin tutarlı bir bütünlük ve hiyerarşik yapı içerisinde belirlenmiştir.

Dördüncü adımda maliyetlendirme çalışması yapılmıştır. Bu adımda odanın stratejik planının, yıllık bazda ve 
toplam olarak eylemler üzerinden, maliyetlerinin belirlenmesi ve bu maliyetlerin kaynağının bütçe ile ilişkilendi-
rilmesi gerçekleştirilmiştir.

Beşinci adım izleme ve değerlendirme yapısının oluşturulması olmuştur. Bu adımda stratejik planın uygu-
lanmasında ortaya çıkacak uygunsuzlukların belirlenerek gerekli önlemlerin alınmasına olanak sağlayacak bir 
izleme-değerlendirme yapısı oluşturulmuş bu yapıdaki sorumluluklar ve yöntemler belirlenmiştir. Bu çerçevede 
her bir amaç “Amaç sistematiğine” uygun olarak;

  
• Değerler ve yetkinlikler
• Güç ve Kaynaklar
• Uyum

“İlişkiler sistematiğine” uygun olarak;
 
• Paydaş
• Risk
• İletişim

açısından analiz edilerek ifade edilmiştir.

Doğu Anadolu Bölgesi Yukarı Fırat bölümünde yer alan, oldukça zengin kültürel geçmişe sahip olan Bingöl 
ilimiz Cumhuriyetin ilanından sonra 1926 yılında Elâzığ, 1929 yılında da Muş illerine bağlanmış olup 1936 yılında 
vilayet olmuştur.  

İlimizde ticaret ile uğraşan tacirler 1988 yılına kadar Muş ili Ticaret ve Sanayi Odasına kayıt yaptırarak fa-
aliyetlerini sürdürmüşlerdir. 1950 ile 1988 yılları arasında Ticaret Sicil işlemleri Bingöl Belediyesi tarafından 
yapılmıştır. 1988 yılı ağustos ayında ilimizin önde gelen tacirlerinin girişimi ile çalışmalar başlatılmış ve gerekli 
prosedürler tamamlanarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine ilimizde oda kurulması için başvuru yapılmıştır. 
Adalet Bakanlığı ve TOBB ile yapılan yazışmalar sonucunda 01/01/1989 tarihinde Ticaret ve Sanayi Odası ku-
rularak oda hizmet faaliyetlerine başlanmıştır.

1989-1996 tarihleri arasında Genç Cad. Belediye Hizmet binasında kiracı olarak hizmet verilmiştir. 1996 
yılında Kültür Caddesi üzerinde bulunan Milli Emlak Müdürlüğüne ait arsa Esnaf Sanatkârlar Odaları Birliği ile 
ortak bir şekilde bedel karşılığı alınarak hizmet binası yapımı amaçlanmıştır. 2001 yılında inşaat temeli atılan 
bina 2003 yılında hizmete sunulmuştur.

1989-1993 yılları arasında 1 personel, 1993-2003 yılları arasında 2 personel, 2003-2013 yılları arasında 4 
personel ile hizmet verilmiştir. Ancak 2013’ ten sonra Oda kapasitesinin gelişmesi, Kalite Sistemlerinin kurul-

2. MEVCUT DURUM ANALİZİ
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maya başlanması ve yeni birimlerin oluşturulması sonucunda personel sayısı arttırılarak 10 personel ile hizmet 
verilmektedir. 

Anadolu’nun genç ve dinamik yapısını taşıyan Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu 1989 yılından beri 
Üyelerimizin İhtiyaçlarına, kalite standartlarında cevap vererek gücünü artırmak ve kentin öncü kuruluşu olmak 
için hizmet vermektedir.

Odamız Meslek Komiteleri, Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu Kadın, Genç Girişimci Kurulları ve Per-
sonellerden oluşan dev kadrosuyla Bölgesel ve Ulusal düzeyde üyelerimizi temsil ederek üretime ve ihracata 
dayalı bir Bingöl oluşturmak, yatırımı ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasında katkıda bulunmak için üyelere 
yönelik faaliyetlerini sürdürmektedir.

10 meslek grubunda 2100 aktif üyeye sahip odamız 2015 yılında TOBB Akreditasyon sürecini başarıyla ta-
mamlayarak 5 yıldızlı oda statüsü kazanmıştır. Üyelerimize; 

Ticaret ve Oda Sicil Birimlerinde; Tescil işlemleri ve Belgelendirme, Kapasite, Ekspertiz Raporları, Menşe 
Şahadetnamesi, Yerli Malı, Türk Malı ve İmalat Yeterlilik hizmetleri, Mali İşler -İnsan Kaynakları Biriminde; Mu-
hasebe, Personel, Fiyat Araştırmaları, Fatura Suret Onayları, Ulaştırma Biriminde K-Belgesi- Sayısal Takograf, 
gibi üye odaklı çalışmalar yürütülmektedir. Ayrıca Kalite- Akreditasyon, Eğitim ve Proje, Bilgi İşlem -Basın Ya-
yın, Haberleşme, Ar-Ge ve İstatistik, Dış Ticaret, Lobi ve Temsil Birimleri ile üye ihtiyaçlarına ISO 9001 Kalite 
Yönetim ve ISO 100002 Müşteri Memnuniyet Sistemleri eşliğinde hizmet verilmektedir.

Odamız misyon ve vizyonu gereği, Üyelerimizin gelişimini hedefleyerek sorunlarını çözmeye yönelik konfe-
ranslar, seminerler, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlemektedir. Geleceğin inşa edilmesi için kadın 
ve genç girişimcilere yönelik KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik, UMEM, MEYBEM gibi mesleki eğitim kursları 
sertifikalı eğitimler verilmektedir. Katıldığı yurtiçi ve yurt dışı fuarlarda Bingöl’ün ticari hayatını yansıtan yeni bilgi 
ve gelişmelerle üyelerine vizyoner bir kapı aralamaktadır.

Bölgenin gelişimi için hayata geçen birçok proje ile ekonomik ve sosyal alanda bölgenin ilerlemesinde önem-
li bir rol oynamaktadır.  2006 yılından bugüne kadar Avrupa Birliği, Sosyal Destekleme, Fırat Kalkınma Ajansı, 
KOSGEB ve Kalkınma Bakanlığı destekli projeler ile oda kapasitesini artırarak ilimize istihdam alanında hizmet 
vermektedir.

Genç Girişimci ve Kadın Girişimci Kurullarımız ile şehrimizdeki kadın ve genç girişimcilerin ekonomik hayata 
katılımlarını sağlamak için çalışmalar yapılmaktadır. Toplumda kadın girişimciliğinin önemini vurgulamak için 
Bingöl Ulusal Kadın Girişimciliği Kongresi düzenleyerek ülkemiz genelinde yoğun bir katılım gerçekleştirmiş ve 
bir başarı örneği oluşturmuştur. Bingöl adının Kadın girişimciliği ile anılmasına vesile olarak Bingöl’ün tanıtımına 
katkı sağlanmıştır. Ayrıca 2015-2016 yılları arasında Güçlü Kadın, Güçlü Toplum’ mottosu ile başlanılan Bingöl 
Kadın Akademisi projesi Türkiye’nin en başarılı beş projesi arasında yer almıştır. 

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odamız Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Kredi Garanti Fonu iş birliği ile üyeleri-
mizin 30 milyon Türk lirasının üzerinde nefes kredisi desteğinden faydalanmasını sağlamıştır.

Odamız; 72 hektar alan üzerine kurulmuş olan Organize Sanayi Bölgesinin Bingöl’e kazandırılması konu-
sunda yoğun emek vermiş olup organize sanayi bölgemizde yürütülen tüm faaliyetlerde üst düzey katılım 
göstermektedir. Bingöl OSB de faaliyet gösteren üyelerimizin üretime dayalı ekonomik gelişimlerinin en büyük 
destekçisi olmaya devam etmektedir. 

Odamız her safhada üretim ve üreticinin yanında olmayı prensip sayarak Bingöl Soğuk Çeşme Kavurmasının 
coğrafi işaret almasında etkin rol almıştır. Ayrıca dünya yayla balında ikiciliğe, Türkiye de birinciliğe sahip eşsiz 
balımızın üretimi ve tanıtımı için çalışmalar yürütmektedir.

KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu yönetim danışmanlığı desteği, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşul-
larda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı ve ofis hizmetleri sunarak büyümelerini sağlamak için Odamızın katkı-
larıyla 5,25 milyon Euro bütçeli İŞGEM 2017 yılında hayata geçirilmiştir. Odamız öncülüğünde İŞGEM uzman 
ekipleri ile Değer Zinciri Analizi ve Kümelenme Yol Haritaları çalışmaları yapılmaktadır. 

Odamızın katkıları ve iş birliğiyle yürütülen Bingöl’de tekstil sektörünün gelişimi için gerekli altyapının oluştu-
rulmasını ve yaklaşık 1000 kişilik yeni istihdam sağlanmasını amaçlayan Bingöl Tekstil Kent Projesi ile oluştu-
rulan atölyeler tekstil alanında yatırımcıların önünü açarak yatırım yeri sorununa çözüm getirilmiştir.
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Bölgenin en büyük yatırımlarından olan Sütaş yatırımının Bingöl Sütaş olarak ilimizde gerçekleşmesi için 
yoğun çalışmalarda bulunmuş olup bu dev yatırım ile tarım ve hayvancılığın büyümesi için bölgesel kalkınmaya 
ivme kazandırmasını sağlayacak tüm yatırımlara destek olmuştur. Ulusal markamız suyumuzun üretim tesisle-
rinin kuruluşu ve tanıtımına destek olarak marka değerine destek vermiştir.

BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI; Güneşin en güzel doğduğu ilimizde üyelerimizden aldığımız güç ile 
Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesine, Kurumsal Kapasitenin Artırılmasına ve Bingöl’ün Gelişimine Katkı sağlamak 
amacıyla kocaman bir aile olarak büyümeye, kalkınmaya ve bölgenin parlayan yıldızı olmaya devam etmektedir.

Odamızın Başlıca Görevleri Şunlardır; 

1. Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına uygun 
olarak gelişmesine çalışmak. 

2. Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili kanunlar çerçevesinde 
resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her 
çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik 
ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı 
kurmak ve işletmek. 

3. Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî ve sınaî faaliyetlere ait 
endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıta-
larla yaymak. 

4. Kanunun 26. Maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak

5.Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin tama-
mının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava 
açmak. 

6. Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak ve 
ilân etmek. 

7. Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. 

8. Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. 

9. Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve hizmet-
lerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve 
onaylamak. 

10. Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri yap-
mak. 

11. Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri saklamak ve 
bunları Birliğe talep halinde bildirmek. 

12. Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen kuruluş 
amaçları ve görev alanı çerçevesinde Ticaret ve Sanayi Odaları ile tevdii halinde bu işleri yürütmek. 

13. Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri sağlamak. 14. Yurt içi fuarlar ko-
nusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak. 15. Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini 
incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde bulunmak. 

16. Ticaret ve sanayi Odamızın sanayicileri için kapasite raporları düzenlemek, bunlardan başka mevzuat hü-
kümleri çerçevesinde; Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak veya bunlara 

ODANIN GÖREVLERİ
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iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme lâboratuarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri 
sunmak, 

17. Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak, açılan kursla-
ra yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; 
meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle 
sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya 
ilişkin belgeleri düzenlemek, 

18. İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak, 

19. Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere katıl-
mak,Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri, tekno-
loji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Ka-
nunu çerçevesinde serbest bölge kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre 
merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak etmek, görevlerini de yaparlar. 

20. Kalite Yönetim Sistemini oluşturmak. (Bu sistem Bingöl TSO Kalite El Kitabı’nda dokümante edilmiştir.)

Mevcut İstihdam Bingöl ilinde araştırma kapsamına dahil olan 20+ istihdamlı işyerlerinde çalışanların verileri 
Mevcut İstihdam başlığı altında incelenecektir.

Bingöl ilinde 20+ istihdamlı işyerleri için toplam çalışan sayısı 7 bin 935 olarak tespit edilmiştir. Cinsiyet bağ-
lamında ele alındığında ise 6 bin 494 çalışan erkeklerden, bin 441 çalışan ise kadınlardan oluşmaktadır.

Yıllara Göre Bingöl Nüfusu

Yıl Bingöl Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu

2018 281.205 143.524 137.681

2017 273.354 139.182 134.172

2016 269.560 137.588 131.972

2015 267.184 136.601 130.583

İlçelere Göre Bingöl Nüfusu

Yıl İlçe İlçe Nüfusu Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Nüfus Yüzdesi

2018 Merkez 160.165 80.875 79.290 56,96%

2018 Genç 38.428 19.923 18.505 13,67%

2018 Solhan 33.618 16.919 16.699 11,95%

2018 Karlıova 29.650 14.990 14.660 10,54%

2018 Adaklı 9.315 4.947 4.368 3,31%

2018 Kiğı 5.013 2.911 2.102 1,78%

2018 Yedisu 2.877 1.623 1.254 1,02%

2018 Yayladere 2.139 1.336 803 0,76%

2.2. Bingöl Ticari Hayatı ve Üretim
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SEKTÖRLERE VE CİNSİYETE GÖRE ÇALIŞAN SAYISI

Sektörler Kadın Erkek Toplam

İnşaat 141 2.474 2.615

İdari ve destek hizmet faaliyetleri 715 1.265 1.979

Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve 
motosikletlerin onarımı

80 923 1.003

İmalat 105 546 651

Ulaştırma ve depolama 22 548 570

Diğer hizmet faaliyetleri 148 115 263 148 115 263

Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri 30 193 223 22 548 570

İnsan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri 127 83 209

Eğitim 65 121 186

Madencilik ve taş ocakçılığı 0 156 156

Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 7 52 59

Finans ve sigorta faaliyetleri 2 18 20

Genel Toplam 1.441 6.494 7.935

Kaynak: İPA 2017

BİNGÖL NÜFUS YOĞUNLUĞU

YIL Kişi başına 
GSYH (TL) 

Kişi başına 
tarımsal üretim 

değeri (TL) 

Nüfus yoğunluğu 
(kilometrekareye 
düşen kişi sayısı)

Toplam tarımsal 
üretim değeri 

(bin TL)
Toplam Nüfus

2017 19.205 5.961 33,12 1.629.352 273.354

2018  5.975 34,07 1.679.897 281.205
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31.08.2019 İHRACATÇI FİRMALARIN KANUNİ MERKEZLERİ BAZINDA  
SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1000 $)

31.08.2019 İHRACATÇI FİRMALARIN KANUNİ MERKEZLERİ BAZINDA 
ÜLKE İHRACAT PERFORMANSI  (1000 $)

1 OCAK  -  31 AĞUSTOS

SEKTÖR ILLER 2018 2019 DEĞ.

 Çelik BINGÖL 0,00 0,00  

 Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri BINGÖL 16,02 1,91 -88,06%

 Demir ve Demir Dışı Metaller BINGÖL 3,11 13,81 343,55%

 Elektrik Elektronik BINGÖL 0,37 0,40 6,81%

 Halı BINGÖL 15,23 0,82 -94,64%

 Hazırgiyim ve Konfeksiyon BINGÖL 1,17 1,58 35,47%

 Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri BINGÖL 0,86 0,00 -100,00%

 İklimlendirme Sanayii BINGÖL 0,00 0,00  -

 Kimyevi Maddeler ve Mamulleri  BINGÖL 0,87 3,07 253,58%

 Kuru Meyve ve Mamulleri  BINGÖL 73,51 0,00 -100,00%

 Madencilik Ürünleri BINGÖL 0,00 0,00 - 

 Makine ve Aksamları BINGÖL 0,00 0,03 - 

 Meyve Sebze Mamulleri BINGÖL 104,87 86,63 -17,39%

 Mobilya,Kağıt ve Orman Ürünleri BINGÖL 334,33 383,40 14,68%

 Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller BINGÖL 9,17 110,10 1100,12%

 Tekstil ve Hammaddeleri BINGÖL 0,04 0,06 49,51%

 Yaş Meyve ve Sebze  BINGÖL 0,00 18,33 - 

TOPLAM BINGÖL 559,56 620,13 10,82%

1 OCAK  -  31 AĞUSTOS

SEKTÖR ILLER 2018 2019 DEĞ.

ALMANYA BINGÖL 362,75 385,89 6,38%

BAE BINGÖL 0,00 4,90  -

BİRLEŞİK KRALLIK BINGÖL 0,00 22,20  -

CEZAYİR BINGÖL 9,64 0,00 -100,00%

HOLLANDA BINGÖL 0,00 14,87  -

IRAK BINGÖL 98,69 192,27 94,83%

İSRAİL BINGÖL 0,00 0,00  -

LÜBNAN BINGÖL 73,514 0  -

SURİYE BINGÖL 14,97075 0  -
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Tarım

Sanayi, Ticaret, Yatırımlar ve Ar-Ge 

TRB1 bölgesinin bitkisel üretim değerinin %5’i, canlı hayvan değerinin büyükbaşta %27,6’sı, küçükbaşta 
%28,2’si, kanatlıda %5,3’ü Bingöl iline aittir. Bingöl’ün tarımsal dış ticareti yok denecek düzeydedir. Toplam 
arazisi 825.300 hektar olup toplam arazinin 59.140 hektarı tarım arazisi, 432.471 hektarı çayır-mera, 310.142 
hektarı orman-fundalık ve 23.547 hektarı ise diğer arazilerden oluşur. Sulanabilir tarım arazisi 47.300 hektar 
olup bu alanın 27.300 hektarı sulanmaktadır. Tarla bitkileri yıllık üretimleri dikkate alındığında Bingöl’de en çok 
yetiştirilen bitkiler sırasıyla buğday (23.851 ton), mısır (13.993 ton) ve şeker pancarıdır (4.567 ton).Bingöl ilinde 
kültür ırkı, melez ve yerli sığırların oranları sırasıyla % 29, %61 ve % 9’dur. Bu bağlamda hayvansal üretimde 
verimliliğin belirleyici unsurlarından biri olan genetik kapasite bakımından oldukça düşük profildeki ırkların Bin-
göl’de yaygın olduğu görülmektedir. Bölgedeki bal üretiminin %30’u Bingöl’de üretilir. 

Bingöl’de bir adet Organize Sanayi Bölgesi (OSB) vardır. Organize Sanayi Bölgesi’nin genişleme çalışmaları 
2017 yılında başlamıştır. Bölgedeki OSB’lerdeki en büyük sorunlardan birisi ihracat amacıyla kullanılabilecek 
en yakın limanın bölgeye yaklaşık 450 km olması ve limana ulaşım ve taşıma maliyetlerinin pahalı olmasıdır.

Bingöl Küçük Sanayi Sitesi (KSS), 281 işyerinde 1.124 kişilik istihdam ve 24 adet sosyal tesis dükkânları, 1 
adet hizmet binası ile faaliyetini sürdürmektedir. Genç ilçesinde S.S.KSS Yapı Kooperatifinde 50 işyerinde 100 
kişilik istihdam, Solhan KSS’de ise 49 işyerinde 98 kişilik istihdam ile faaliyetler sürmektedir. Buna ek olarak 
Karlıova KSS’nin inşaatı halen devam etmektdir.  Bölgede faaliyet gösteren tüm organize sanayi bölgelerinde 
bakanlık kredisinden, gelir stopajı teşvikinden, enerji desteği teşvikinden faydalanılmaktadır. Buna ek olarak 
Bölgesel Teşvik sınıflandırılmada en çok destek alan 6. Bölge içinde bulunan Bingöl’de yapılacak yatırımlarda 
2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar kapsamında Ekonomi Bakanlığının Bölgesel 
Teşvik sisteminden faydalanılmaktadır.

Gıda sektörünün dağılımına bakılırsa, Bingöl’de kar amaçlı yerine günlük ihtiyaçları karşılayacak şekilde 
ve katma değeri düşük yapılanmanın olduğu ”Un ve Unlu Mamüller” sektörünün ilde nispeten daha gelişmiş 
olduğu görülmektedir. İhracat ve kar amaçlı “Süt ve Süt Ürünleri” ile “Bal Üretimi” sektörü son yıllarda önemli 
gelişmeler göstermektedir.

İnovasyon ve rekabetçilik kapsamında TRB1 Bölgesi’ndeki patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasa-
rım başvuru ve tescilleri ile Tescilli Coğrafi İşaretler incelenmiştir. 2017 yılı patent başvuru sayısına bakıldığında 
en yüksek performansın Elazığ, en düşük performansın ise Tunceli ve Bingöl tarafından gerçekleştirildiği görül-
mektedir. 2017 yılı iller arası patent başvurusu sıralamasında ise Elazığ 24., Malatya 37., Tunceli 45. Ve Bingöl 
46. sırada yer almıştır. Sıralamada aynı sayıda patent başvurusu yapan iller aynı sırada yer aldığından toplam 
81 derece değil 46 derece arasında sıralama yapılmıştır. Buna göre 46 farklı sayıda patent başvurusu yapıl-
mıştır. Patent tescil sayısına bakıldığında ise başvuruların büyük kısmının geçmediği görülmüştür. Bölge nü-
fusunun Türkiye’ye oranının yaklaşık % 2,1 olduğunu düşünürsek patent, marka, faydalı model ve endüstriyel 
tasarım başvuru ve tescil oranlarının çok düşük kaldığı görülmektedir. Bölgenin, özellikle endüstriyel tasarım 
ve marka yaratma konusunda zayıf olmasından dolayı pazarlama ve rekabetçilik alanında değer yaratamadığı 
görülmektedir.

Bingöl Üniversitesi 8 Fakülte, 2 Yüksekokul, 5 Meslek Yüksekokulu ve 4 Enstitü ile Eğitim-Öğretime devam 
etmektedir. 2009-2010 yılı itibariyle eğitim hayatına başlayan Bingöl Üniversitesi bünyesinde bulunan araştırma 
ve uygulama merkezleri aşağıda listelenmiştir.

• Arıcılık Araştırma Çalışmaları Uygulama Merkezi
• Bingöl Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi
• Biyoteknoloji Araştırma Ve Uygulama Merkezi
• Çocuk Araştırma Ve Rehberlik Uygulama Ve Araştırma Merkezi
• Dil Öğretimi Uygulama Ve Araştırma Merkezi
• Deneysel Araştırmalar Merkezi
• Üniversite-Sanayi İşbirliğini Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

18

Turizm
Bingöl ili tabiat olarak birçok turizm alanına hitap edebilecek potansiyele sahiptir. 10 civarında yaylaya sahip 

Bingöl, yayla ve kamp turizmi için önemli bir şehirdir.

İlde önemli turistik değerler aşağıda verilmiştir:

Yüzen Ada: Solhan İlçesi Hazarşah köyündeki gölde bulunan 3 adet adanın göl içerisinde sal gibi hareket 
etmesi ile tanınmış “Yüzen Ada” turistlerin ilgisini çekebilecek potansiyeldedir.

Güneşin Doğuşu: Bingöl ili Karlıova ilçesinde bulunan Bingöl Dağlarının Kale Tepesi’nden güneşin doğuşunu 
seyretmek, İsviçre Alp Dağları’ndan seyretmeye alternatif olarak gösterilmektedir. Güneşin doğuşundaki her 
rengi, ayrıntıyı seyretmeyi mümkün kılmaktadır.

Kış Turizmi: Bingöl’de iki adet kayak merkezi bulunmaktadır. Bunlardan 950 metre pist uzunluğuna sahip 
olan Yolçatı Kayak Tesisi, 50 yatak kapasiteli kayak evi ve teleski bölümlerinden oluşmakta olup havalimanına 
uzaklığı 32 km’dir. 1600 - 1700 metre pist uzunluğuna sahip olan Hesarek Kayak Merkezi, Bingöl Merkeze 34 
km uzaklıktadır. Tesis 70 yatak kapasiteli otel binası, teleski, telesiyej ve baby lift bölümlerinden oluşmaktadır. 
2015 yılı sonu itibariyle hizmete giren tesis 4-5 ay süren kayak sezonu ile Türkiye’nin en uzun kayak sezonuna 
sahip olan kayak merkezlerinden biri konumundadır.

Kös Kaplıcaları: Bingöl Karlıova yolunun 20. km’sinde yer alan kaplıcalar romatizmal hastalıklara ve kadın 
hastalıklarına sahip kişiler için çekim merkezidir. Mevcut durumda Ilıcalar Beldesinde bulunan iki termal tesise 
ek olarak şehir merkezine 5 km, havaalanına 12 km mesafede bulunan 110 dönümlük alan üzerinde Yap-İş-
let-Devret modeliyle yapılması planlanan 500 yataklı termal otel, AVM, Aquapark gibi yatırımları içeren Kent-
park projesinin hayata geçmesiyle termal turizmde önemli bir gelişme olması planlanmaktadır. Bingöl’de ayrıca 
Çır Şelalesi, Ata Park, Kığı Kalesi, Kral Kızı Kalesi, Peri Suyu turizm potansiyeline sahip yerlerdir.

• Kadın Ve Aile Sorunları Araştırma Ve Uygulama Merkezi
• Kıraat İlmi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Merkezi Laboratuvar Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Proje Koordinasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Sürekli Eğitim Araştırma Ve Uygulama Merkezi
• Uzaktan Algılama Ve Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulama Ve Araştırma Merkezi
• Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi
• Zaza Dili ve Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi

2006 - 2017 Yıllarında bölgeye sağlanan kamu yatırımlarının yaklaşık % 31,6’u Bingöl’e yapılmıştır. Kamu 
yatırımlarına bakıldığında Bingöl’de enerji, sağlık ve eğitim sektörlerinin ön plana çıktığı, turizmin ise en son 
sırada yer aldığı görülmektedir. 

TRB1 Bölgesi ithalat ve ihracat rakamları değerlendirildiğinde Türkiye değerlerine göre genel olarak düşük 
hacimli kapasiteye sahiptir. İBBS Düzey 2 bölge sınıflandırmasına göre 26 bölgeye ayrılan Türkiye’de TRB1 
Bölgesi, ihracat sıralamasında 20. sırada yer almaktadır. TÜİK verilerine göre Türkiye’nin kişi başına ihracat 
değeri 1.923,5 ABD Doları olduğu düşünülürse bölge illerinin çok geride kaldığı gözlenmektedir. Bununla be-
raber, Bingöl ve Tunceli illerinin bölgenin diğer illeri olan Malatya ve Elazığ’a göre ciddi oranlarda geri kaldığı 
görülmektedir.

2017 verilerine göre Bingöl, 81 il içerisinde en çok ihracat yapan iller sıralamasında 78. sıradadır, 2017 ihra-
catı 1,688 milyon dolar, ithalatı ise 16,555 milyon dolardır. Bingöl, örülmemiş giyim eşyası ve aksesuarı fasılı ve  
mobilyalar, yatak takımları, aydınlatma cihazları, reklam lambaları ışıklı tabelalar vb prefabrik yapılar fasılında 
toplamda ihracatının % 60’ını gerçekleştirmektedir. Bingöl, Irak ve Almanya’ya ihracat yapmaktadır.
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2.3. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi

ODA YÖNETİM ORGANLARI  

ODA BİRİM VE KADROLARI  

• MESLEK KOMİTELERİ
• MECLİS
•  MECLİS BAŞKANI
• HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU
• SATIN ALMA KOMİSYONU
• DİSİPLİN KURULU
• YÖNETİM KURULU 
•  YÖNETİM KURULU BAŞKANI
• SAYMAN ÜYELİK
• AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ
• YÜKSEK İSTİŞARE KURULU
• AR-GE DANIŞMA KURULU
• KADIN GİRİŞİMCİLER KURULU
• GENÇ GİRİŞİMCİLER KURULU

1. GENEL SEKRETERLİK
 Genel Sekreter
 Genel Sekreter Yardımcısı

2. TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
 Ticaret Sicil Müdürü
 Ticaret Sicil Müdürü Yardımcısı

3. ODA SİCİL BİRİMİ
        Oda Sicil Sorumlusu
 Sanayi Sorumlusu
 Vezne sorumlusu
 İş Makineleri Sorumlusu 

4. MALİ İŞLER ve İNSAN KAYNAKLARI BİRİMİ
        Mali İşler Sorumlusu
        İnsan Kaynakları Sorumlusu

5. BİLGİ İŞLEM VE HABERLEŞME BİRİMİ
 Bilgi işlem sorumlusu
 Basın Yayın Sorumlusu

6. DIŞ TİCARET BİRİMİ
 Dış Ticaret Sorumlusu 
 Danışmanlık Hizmetleri Sorumlusu
7. ULAŞTIRMA BİRİMİ
 Sayısal Takograf ve K-Yetki Belgeleri Sorum-
lusu

8. KALİTE/AKREDİTASYON BİRİMİ
 Kalite Temsilcisi/Akreditasyon Sorumlusu
 Şikayetleri Ele Alma Yönetim Temsilcisi
 Üye Temsilcisi

9. LOBİ-TEMSİL KOORDİNATÖRLÜĞÜ
 Lobi-Temsil Sorumlusu/ Özel Kalem
 Evrak kayıt-Danışma Sorumlusu

10. EĞİTİM VE PROJELER BİRİMİ 
 Eğitim ve Projeler Sorumlusu

11. ARGE VE İSTATİSTİK BİRİMİ
 Ar-Ge ve İstatistik sorumlusu

12. DESTEK HİZMETLERİ BİRİMİ 
 Şoför
 Hizmetli
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2.4 Görev Tanımları ve Yetkinlikler

Görev Tanımı MESLEK KOMİTELERİ

Raporlama İlişkisi Meclis

Vekalet İlişkisi

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

 (5174 Madde 14-)

Oda meslek komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek beş 
veya yedi kişiden, üye sayısı onbini aşan odalarda beş, yedi, dokuz veya 
onbir kişiden oluşur. Asıl üyeler kadar da yedek üye seçilir.

Komite kendi üyeleri arasından dört yıl için bir başkan ve bir başkan yar-
dımcısı seçer. Meslek komitesi üyeliğine seçilen gerçek kişiler ile tüzel 
kişilerin gerçek kişi temsilcileri, aynı faaliyet sınırları içinde bulunan oda-
lar ve borsaların meslek komiteleri ile 17.7.1964 tarihli ve 507 sayılı Ka-
nuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. Mesleklerin   
gruplandırılmasında   uyulacak   esaslar   ile   meslek   komitelerinin   üye 
sayılarının tespiti ve diğer hususlar Birlikçe hazırlanacak  yönetmelikle 
düzenlenir.

Oda meslek komitelerinin görevleri ( Madde 15-)

• Meslekleri  ile  ilgili  incelemeler  yapmak,  yararlı  ve  gerekli  gör-
dükleri  tedbirleri görüşülmek üzere yönetim kuruluna  teklif etmek.

• Meslek  komitesiyle  ilgili  olarak  meclis         gündeminde  yer  
alan  konularda  başkan,

• başkan  yardımcısı veya uygun görülen üyelerin, oy kullanmamak 
üzere meclis toplantısına katılmasına karar vermek.

• Mesleklerine ait işler hakkında, meclis veya yönetim kurulu tarafın-
dan bilgi istenmesi halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi 
cevaplandırmak. d) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine 
getirmek.

PERFORMANS Toplantı Katılım ve Kararları

KRİTERLERİ Meslekleri ile ilgili hazırlanmış raporlar.

YETERLİLİK KRİTERİ Seçilmiş olmak.
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Görev Tanımı MECLİS

Raporlama İlişkisi -

Vekalet İlişkisi

Oda  meclisi,  meslek  gruplarınca  dört  yıl  için  seçilecek  üyelerden  oluşur.  Oda-
mızın yasama anlamında en üst makamıdır. Odamız ile ilgili 5174 sayılı kanunda ön 
görülen kararlar mecliste alınmaktadır. Meclisimiz 23 kişiden oluşmaktadır. Ayrıca 
aynı sayıda yedek üye seçilir. Oda ile ilgili verilecek konularda yasama yetkisine 
sahiptir.

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

 ((5174    Madde 16-17 )
Oda  meclisi,  meslek  gruplarınca  dört  yıl  için  seçilecek  üyelerden  oluşur.  Mes-
lek komiteleri beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda 
üçer, dokuz kişiden  oluşan  gruplarda  dörder,  onbir  kişiden  oluşan  gruplarda    
beşer  meclis  üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir. Meclis, kendi üye-
leri arasından dört yıl için başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer.
Meclis  üyeliğine  seçilen  gerçek  kişiler  ile  tüzel  kişilerin  gerçek  kişi  temsilcileri,  
aynı faaliyet alanında bulunan odalar ve borsaların meclisleri ile 17.7.1964 tarihli 
ve 507 sayılı Kanuna göre kurulmuş odaların ancak birinde görev alabilirler. Meclis 
başkanı ve yardımcıları yönetim kurulu ve disiplin kurulu başkan ve üyeliğine seçi-
lemezler.
Oda meclisinin görevleri
Oda meclisinin görevleri şunlardır:
• Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
• Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
• Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
• Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
• Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
• Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
• Üyeleri arasında  veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde 

bu sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri 
kurmak, mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onayla-
mak.

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

• Yıllık  bütçe  ve  kesin  hesapları  onaylamak  ve  yönetim  kurulunu  ibra  etmek, 
sorumluluğu görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak.

• Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para 
almaya,   kamulaştırma   yapmaya,   okul   ve   derslik   yapmaya,   bu   Kanun   
hükümleri çerçevesinde şirket ve vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak ol-
maya karar vermek.

• Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
• Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin 

olarak verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağ-
lamak.

• Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
• Yurt  içi  ve  yurt  dışı  sınaî,  ticarî  ve  ekonomik  kuruluşlara  üye  olmak  ve 

kongrelerine delege göndermek.
• Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk 

eden ve odaya olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler 
gibi, iradesi dışında meydana gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü 
içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve gecikme zamlarının 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.

• Oda  çalışmalarına  veya  Türk  ekonomik  hayatına  önemli  hizmetler  vermiş 
kimselere meclisin üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek. 

• İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.

PERFORMANS Toplantı Katılım ve Kararları

KRİTERLERİ Meslekleri ile ilgili hazırlanmış raporlar.

YETERLİLİK KRİTERİ Seçilmiş olmak.
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Görev Tanımı MECLİS BAŞKANI

Raporlama İlişkisi Oda Meclisine doğrudan bağlı bir görev konumudur.

Vekalet İlişkisi Meclis Başkan yardımcısı

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Odayı protokolde temsil etmek veya yetki vereceği başkan 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 atılmak.

• Asil  üyeliklerde  boşalma  olduğu  takdirde  meslek  komitesinin  
meclis  yedek üyelerinden sırası geleni genel sekreter kanalı ile 
toplantıya davet etmek.

• Meclis  müzakerelerinin  düzenli  bir  şekilde  yürütülmesini  sağla-
mak  amacı  ile gereken  tedbirleri almak.

• Yönetim kurulunca ve meslek komitelerince meclise arzına karar 
verilen konular ile meclis üyelerince verilen önerileri ve yapılan di-
lekleri de dikkate alarak meclis toplantı gündemlerini genel sekrete-
re hazırlatmak.

• Meclisçe alınan kararların yerine getirilip getirilmediğini kontrol ve 
takip etmek

PERFORMANS
• 5174 sayılı kanuna uygunluk

• TOBB Akreditasyon Şartlarını yerine getirme derecesi

YETERLİLİK KRİTERİ

• Oda Üyesi olmak,

• Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak,

• Oda meclisine seçilmiş olmak

Görev Tanımı HESAPLARI İNCELEME KOMİSYONU

Raporlama İlişkisi Meclis

Vekalet İlişkisi -

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

Meclis, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk 
toplantısında kendi üyeleri arasından hesapları inceleme komisyonunu 
seçer. Sayman üye hesapları inceleme komisyonunun doğal üyesidir. 
Hesapları inceleme komisyonu üyelerinin görev süresi, yerlerine yeni-
leri seçilinceye kadar devam eder. Hesapları inceleme komisyonunun 
görevi, oda meclisine sunulan bütçe tasarısı, aylık mizanı, kesin hesabı 
ve oda meclis başkanlığı tarafından havale edilen işleri tetkik etmektir. 
Komisyon, kendisine sunulan tasarı ve hesapları meclis başkanının be-
lirleyeceği süre içinde inceleyerek görüşünü bir rapor halinde düzenler 
ve meclise sunar. Genel sekreter veya hizmet  birimi  yetkilileri  komis-
yona  yardımcı  olmakla  yükümlüdür.  (İç  Yönetmelik madde 25)

• Meclis tarafından seçilen en az 3 üyesinden oluşur.

• Seçilen meclis üyeleri vekalet eder.

• TOBB  Bütçe  ve  Muhasebe  Yönetmeliği’nin 26,  30 ve 62. Mad-
desinde  yazılı görevleri icra etmek ve Oda Meclisini mali durum 
hakkında bilgilendirmek.

PERFORMANS
• Kalite ve Stratejik hedeflerin gerçekleşme durumu,
• Bütçe yönetmeliğine uygunluk

YETERLİLİK KRİTERİ
• Meclis üyelerinde; görevledirme esası
• Dışarıdan üyelerde; muhasebe alanında iş tecrübesine sahip olmak.
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Görev Tanımı SATINALMA KOMİSYONU

Raporlama İlişkisi Meclis ve Yönetim Kurulu

Vekalet İlişkisi -

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Satınalma kurulunun görevleri şunlardır:

• Odaca yapılacak satın almaların serbest rekabet ilkeleri gözetilerek 
daha karlı ve  daha  verimli  yapılabilmesi  için,  meclis,  üyelerinin  
seçiminin kesinleşmesinden itibaren  yapacağı  ilk toplantısında 
kendi üyeleri arasından satın alma komisyonunu seçer.

• Sayman üye ve mali işler sorumlusu satın alma komisyonunun 
doğal üyesidir.

• Satın  alma  komisyonu  üyelerinin  görev  süresi,  yerlerine  yenileri  
seçilinceye kadar devam eder.

• Satın alma komisyonu yönetim kurulu başkanlığının kendisine tevdi 
ettiği satın almalarda, yönetim  kurulunca  alınan teklifleri değerlen-
dirir  ve  görüşünü  bir rapor halinde yönetim kuruluna sunar.

• Satın  alma  komisyonunun  yaptığı  incelemeler  sonunda  aldı-
ğı  kararlar  veya hazırladıkları raporlar bağlayıcı olmayıp, istişarî 
mahiyettedir.

PERFORMANS • Gelen dosyalara ilişkin tamamlama derecesi

YETERLİLİK KRİTERİ
• Oda meclis üyesi olmak.

• Meclis tarafından görevledirilmiş olmak.

Görev Tanımı DİSİPLİN KURULU

Raporlama İlişkisi Meclis

Vekalet İlişkisi -

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

Oda disiplin kurulu (5174-md. 21-22)

• Oda disiplin kurulu, meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl 
için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşur.

• Disiplin kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasın-
dan bir başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı 
üye kurula başkanlık eder.

• Disiplin  kurulu  üyelerinde  aranılacak  şartlar,  Birliğin  uygun  gö-
rüşü  alınmak suretiyle Bakanlıkça çıkarılacak yönetmelikle belirle-
nir.

• 

• Oda disiplin kurulunun görevleri şunlardır:

• Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili 
mevzuatta öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yürütmek.

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

PERFORMANS • Gelen dosyalara ilişkin tamamlama derecesi

YETERLİLİK KRİTERİ • Oda  üyesi  olmak 
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Görev Tanımı YÖNETİM KURULU

Raporlama İlişkisi Meclis

Vekalet İlişkisi

Yönetim kurulu Odamızın yürütme anlamında en üst makamıdır. Yönetim kurulumuz  1 Yö-
netim Kurulu başkanı, 2 Yönetim kurulu başkan vekili, 1 Adet Sayman Üye, 3 yönetim kurulu 
üyesi olmak üzere toplam 7 kişiden oluşmaktadır. Yönetim kurulu her hafta bir kere toplanmak 
zorundadır

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

Oda yönetim kurulu  (5174 -md. 18-19-20)
• Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş; yirmi 

ile yirmidokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuzdokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha 
fazla olanlarda onbir kişiden oluşur.

• Meclis kendi üyeleri arasından yönetim kurulunun başkanını, asıl ve yedek üyelerini tek liste 
halinde seçer. Yönetim kurulu, kendi üyeleri arasından dört yıl için bir veya iki başkan yardımcısı 
ve bir sayman üye seçer.

• Bir  odanın  yönetim  kurulu  başkanı  ve  üyeleri,  aynı  zamanda  başka  bir  oda  veya borsanın 
meclisinde de görev alamazlar.

• Toplantı gündemi başkan veya yokluğunda yetkilendirdiği başkan yardımcısı tarafından belir-
lenir. Ayrıca yönetim kurulu üyelerinin en az üçte birinin başvurusu ile toplantının başlamasına 
kadar, gündeme yeni madde eklenir.

• Oda yönetim kurulunun görevleri:
• Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
• Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.
• Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
• Oda  personelinin  işe  alınmalarına  ve  görevlerine  son  verilmesine,  yükselme  ve nakillerine 

karar vermek.
• Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve 

para cezalarının uygulanmasını sağlamak.
• Hakem, bilirkişi 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 hazır-

layıp meclise sunmak.
• Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
• Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî faaliyet-

lere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa fiyatlarını takip 
ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek.

• Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller çer-
çevesinde karara bağlamak.

• Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek.
• Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış ve 

yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.
• Hakem veya hakem heyeti seçmek.
• Bu  Kanunla  ve  sair  mevzuatla  odalara  verilen  ve  özel  olarak  başka  bir  organa bırakılmayan 

diğer görevleri yerine getirmek.
• Oda yönetim kurulunun yetkilerinin devri:
• Oda yönetim kurulu, gerekli hallerde, yetkilerinden bir kısmını başkana, üyelerinden
• birine veya birkaçına yahut genel sekretere devredebilir
Akreditasyon, ISO 9001 KYS ve ISO 10002 MMYS ile ilgili Görevler 
• TOBB Akreditasyon Sisteminin öngördüğü politika ve beyanları oluşturmak, gözden geçirmek,
• Odanın   4   yıllık   Stratejik   Planını   hazırlatmak   ve   iş   planına   uygun   olarak gerçekleşmesini 

sağlamak,
• Personel de dahil tüm süreçlerin performans değerlendirmelerini yapmak, gerekli iyileştirme fa-

aliyetlerinin olması sağlamak,
• Proseslerin ve hedeflerin tanımlanmasını sağlamak,
• Proseslerin   politikaya   uygun   olarak   planlanması, tasarlanması, uygulanması, sürdürülmesi 

ve sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Kaynakları belirlemek ve tahsis etmek,
•  Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve müşteri odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağla-

mayı teşvik etmek,
• Şikâyetlerin yönetimi ile ilgili bilgilerin tüm taraflara iletilmesini sağlamak,
• 9.   Şikâyetleri  ele  alma  yönetim  temsilcisi  atamak,  ek  yetki  ve  sorumluluklarını açıklamak,
• 10. Önemli şikâyetlerin üst yönetime hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesi için bir prosesin olmasını 

sağlamak,
• 11. Şikâyetleri ele alma prosesini periyodik olarak gözden geçirmek,

PERFORMANS

KRİTERLERİ

• Kalite ve Stratejik hedeflerin gerçekleşme durumu,
• Personel dahil tüm proseslerin performans göstergeleri
• Faaliyet raporu ve üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ
• Oda Üyesi olmak,
• Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak, Oda meclisine seçilmiş olmak
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Görev Tanımı YÖNETİM KURULU BAŞKANI

Raporlama İlişkisi Yönetim Kurulu

Vekalet İlişkisi Oda Yönetim Kuruluna doğrudan bağlı bir görev konumudur. Yönetim Kurulu Başkan

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

Yönetim Kurulu Başkanının Görev ve Yetkileri
• Bingöl Ticaret Ve Sanayi Odasi’nı hukuki bakımdan temsil etmek,
• Kanun, tüzük ve yönetmelikler ile diğer yönetmeliklerde verilen görevleri yapmak ve
• uygulanmasını    sağlamak,    mevzuattaki    Yönetim    Kurulu’na    ait    hükümlerin uygulanma-

sına nezaret etmek,
•  Yönetim Kurulu’nu normal veya olağanüstü toplantıya davet etmek, Yönetim Kurulu toplantıları 

için gündemlerini hazırlatmak, tutanakların sağlıklı ve anlaşılır şekilde hazırlanmasını sağlamak,
•  Yönetim Kurulu toplantılarına başkanlık etmek ve müzakereleri idare etmek,
•  Yönetim Kurulu toplantılarının sıhhatli olarak tanzimini sağlamak,
•  Yönetim Kurulunca kendisine devredilen yetkileri kullanmak,
•  Yönetim Kurulu’nca alınan kararların yerine getirilip, getirilmediğini kontrol ve tasdik etmek,
•  Kanunlara aykırı olamamak kaydıyla sosyal yardımlarda bulunulmasına karar vermek,
•  Müşteri şartlarının yerine getirilmesinin öneminin tüm personele iletilmesi ve personelin kalite 

bilincinin yükseltilmesi için eğitim programlarının yapılmasını sağlamak,
•  Yönetim Kurulu toplantılarına gerektiğinde uzmanları çağırıp görüşlerini almak,
•  Bingöl  Ticaret  Ve Sanayi Odasınıyasa ve mevzuatlara  uygun olarak sevk ve idare  etmek,
•  12. Odada    bulunamayacağı    zamanlarda    kendisine    vekâlet    edecek    olan    vekili görev-

lendirmek,
•  5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,

      Akreditasyon,  ISO  9001  KYS  ve  ISO  10002  MMYS  ile  ilgili  Görevler 

•  Kalite politikası ve hedefleri belirlemek, Bingöl Ticaret Ve Sanayi Odasında çalışan personele 
iletilmesini, anlaşılmasını ve uygunluğunun sürekliliği için gözden geçirilmesini sağlamak,

• TS  EN  ISO  9001  Kalite  Yönetim  Sisteminde  belirtilen  şartlardan  hareketle  Kalite Yönetim  
Sistemini  kurmak,  planlı  ve  etkin  olarak  uygulamak  ve  uygulatılmasını sağlamak,

• Kalite Yönetim Sisteminin geliştirilmesi, korunması ve belirlenen kalite hedeflerine ulaşılması 
amacı ile personel dahil olmak üzere kaynak ihtiyaçlarını güvence altına alarak finansman sağ-
lamak,

•  Kalite   Yönetim   Sistemini   müşterilerin   ihtiyaç   ve   beklentileri   doğrultusunda yönlendirmek,
•  Kalite  Yönetim  Sisteminin  uygunluğunu,  yeterliliğini  ve  etkinliğinin  sürekliliğini sağlamak 

amacıyla, planlanmış aralıklarla sistemi gözden geçirmek,
•  Yönetim Gözden Geçirme Toplantılarına başkanlık yapmak.
•  TOBB Akreditasyon Sisteminin ön gördüğü sistemin oda da kurulmasını etkinliğinin arttırılması, 

kontrolü ve gerekli durumlarda revizyonu ile ihtiyaç duyulan kaynakları sağlamak.
•  Oda ve üyeleri adına politika ve temsil faaliyetleri ürütmek,

PERFORMANS

KRİTERLERİ

• Kalite ve Stratejik hedeflerin gerçekleşme durumu,
• Personel dahil tüm proseslerin performans göstergeleri
• Faaliyet raporu ve üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ
• Oda Yönetim Kurulu Üyesi olmak
• Ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olmak

Görev Tanımı SAYMAN ÜYE

Raporlama İlişkisi Yönetim Kurulu

Vekalet İlişkisi Yönetim kurulu

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereği Oda kasasını en az ayda bir kez kontrol 
etmek.

Yönetim kurulu başkanının verdiği diğer görevleri yapmak.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
Bütçe yönetmeliği ve meclis onaylı bilançolar

YETERLİLİK KRİTERİ
Oda Yönetim Kurulu Üyesi olmak

Tercihen Muhasebe, Gelir, Gider, Bilonço vs konularında bilgiye sahip olmak.
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Görev Tanımı AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ

Raporlama İlişkisi YÖNETİM KURULU

Vekalet İlişkisi
Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulunun kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye, 
Meclisin kendi üyeleri arasından görevlendireceği bir üye (Yönetim Kurulu üyesi olmayan), 
Genel Sekreter ve Akreditasyon Sorumlusundan oluşur. Vekalet tanımsızdır.

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak.
• Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek.
• Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek.
• Tüm bu çalışmaları Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kap-

samda aldığı kararları uygulamaktır.
• Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalış-

malarına fiilen katılmak.
• Ayda bir yapılan Akreditasyon İzleme Komitesi ve Yönetimi Gözden Geçirme toplantılarına 

katılmak.
• Akreditasyon ve kalite sisteminin tüm isteklerini gözden geçirmek ve iyileştirme faaliyetlerini 

başlatmak ve takip etmek.
• ISO 10002 Müşteri Şikâyet yönetimi kapsamında üyelerle yapılan ziyaretleri, görüşmeleri ve 

üye anketleri yaparak bunlar öneri, şikâyet, talep formuna F.12 ye işlemek. Birimi ile ilgili şikâ-
yetleri çözüme kavuşturmak,

• Proseslerin ve hedeflerin tanımlanmasını sağlamak,
• Proseslerin politikaya uygun olarak planlanması, tasarlanması, uygulanması, sürdürülmesi ve 

sürekli iyileştirilmesini sağlamak,
• Kaynakları belirlemek ve tahsis etmek,
• Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve müşteri odaklı yaklaşımdan haberdar olunmasını sağla-

mayı teşvik etmek,
• Şikâyetlerin yönetimi ile ilgili bilgilerin tüm taraflara iletilmesini sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi atamak, ek yetki ve sorumluluklarını açıklamak,
• Önemli şikâyetlerin üst yönetime hızlı ve etkili bir şekilde iletilmesi için bir prosesin olmasını 

sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma prosesini periyodik olarak gözden geçirmek,

PERFORMANS

KRİTERLERİ

• AİK Toplantı Tutanakları, Hazirun ve Karar Takibi
• Kalite ve Stratejik hedeflerin gerçekleşme durumu,
• Personel dahil tüm proseslerin performans göstergeleri,
• Faaliyet raporu ve üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ
• AİK ve YGG Oda Yönetim Kurulu ve Meclise doğrudan bağlı bir görev konumudur.
• Oda Yönetim Kurulu ve Meclis Üyesi ve Oda profesyonel kadrosunda olmak.
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Görev Tanımı YÜKSEK İSTİŞARE KURULU

Raporlama İlişkisi Yönetim Kuruluna doğrudan bağlı bir kuruldur.

Vekalet İlişkisi Kurulun sekretarya hizmetleri İlgili oda ve borsa genel sekreterliğince yürütülür.

Vekilleri vekalet eder.

1.  Kurul Üyeleri
Kurul üyeleri oda üyeleri arasından 2 yıllığına yönetim kurulu başkanı tarafından seçilen en fazla 
Meclis üyesi kadar ve en az ise Yönetim Kurulu üyesi kadar üyeden oluşur.
2. Yüksek İstişare Kurulu Görev ve Yetkileri
• Oda  ve  borsalara Kanunla  verilen  görevler  hakkında  çalışmalar yapmak,  görüş  ve öneri-

ler oluşturmak; oluşturulan görüş ve önerileri yönetim kuruluna sunmak,
• Ülke ekonomisine katkı sağlamak üzere yönetim kurulu tarafından havale edilen konular ile 

kurul üyelerinin önerdikleri ya da ilgili kuruluşlardan intikal eden konuları değerlendirerek 
görüş oluşturmak, bu konularda raporlar hazırlamak,

• Yönetim kurulunun  uygun  bulması  halinde,  ilgili mercilere intikal ettirilmek üzere kurul 
toplantılarında alınan kararları yönetim kuruluna sunmak,

• Oda ve borsa bölgesinde ticari, sınai, ekonomik gelişmeleri izlemek; bu konuda oda ve borsa 
organlarını bilgilendirmek,

• Oda  ve  borsa  bölgesindeki  ekonomik,  ticari  ve  sınai  kalkınmaya  katkı  sağlayacak gö-
rüşler oluşturmak, mevcut çalışmaları izlemek ve değerlendirmek.

• Aynı zamanda Politika Temsil kurulu olarak görev yapar;
• Odaca yapılacak olan üyelerin, Bingölün ve odanın çıkarları doğrultusunda, temsil
• heyeti olarak, kilit karar alıcılar yürütülcek her türlü organizasyonları gerçekleştirir.
• Kurulun  yaptığı  incelemeler  sonunda  aldığı  kararlar  veya  hazırladıkları  raporlar bağlayıcı 

olmayıp, istişarî mahiyettedir.
3.Görev Profili
• Kurul iki yıllık  görev  süresinin başlamasının ardından, görev yaptığı her bir yıl
• içerisinde en az iki kere toplanır.
• Kurul ihtiyaca göre başkanın daveti üzerine de her zaman toplanabilir. Toplantılar,
• 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kanununun 96 ncı maddesinin uygulanabilir
• nitelikteki hükümleri uyarınca yapılır. Alınan kararlar istişari niteliktedir.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Gelen dosyalara ilişkin tamamlama derecesi

YETERLİLİK KRİTERİ • Oda üyesi olmak.

Görev Tanımı AR GE-DANIŞMA KURULU

Raporlama İlişkisi Meclis ve Yönetim Kurulu

Vekâlet İlişkisi Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komisyonları

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

Ar-ge Danışma kurulunun görevleri şunlardır:

• Kurulda meclis başkanı ve meclis üyeleri, yönetim kurulu başkanı veya üyeleri 
ile odanın dış paydaşları olan Bingöl Üniversitesi, İŞ-KUR, FKA, KOSGEB vs 
kurum kuruluş yetkilileri bulunur.

• Stratejik Plan Hedefleri doğrultusunda oda, üye ve il sorunlarına ilişkin araştır-
ma yaparak sorunlara ilişkin çözüm önerileri hakkında rapor oluşturur.

• Birebir kurul olarak gerekli görüşmeleri yapar ve lobi faaliyetlerini yürütür.

• Odanın Üyelerin ve Bingöl’ün çıkarları doğrultusunda 2 ayda bir toplanır, temsil 
heyeti olarak, kilit karar  alıcılar yürütülecek  her  türlü organizasyonları gerçek-
leştirir.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Gelen dosyalara ilişkin tamamlama derecesi, yürütülen faaliyet sayısı

YETERLİLİK KRİTERİ
• Temsil yeteneğine haiz olmak,

• Görevlendirilmiş olmak
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Görev Tanımı GENEL SEKRETER

Raporlama İlişkisi Yönetim Kurulu

Vekalet İlişkisi Genel Sekreter Yardımcısı

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri yapmak,
• Oda’nın gelişimine, ilerlemesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
• Birimlerin çalışmaları gereken konuları iletmek,
• Oda’nın yıllık hedeflerini vermek ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,
• Yönetim Kurulu, Meclis üyeleri, Meslek Komitesi üyeleri, Oda’nın çalışma alanında bu-

lunan tüm kuruluşlarla iş birliklerini yönetmek, Oda’nın bu konulardaki çalışmalarının ve 
gerekli raporlarının oluşmasını sağlamak,

• Oda’nın iletişimini planlamak, Yönetim Kurulu’na sunmak, yürütmek
• Yönetim Kurulu ve Meclis toplantıları gündemini oluşturmak,
• Müdürlüklerle ilgili gerektiği hallerde ortak çalışmalar yapmak,
• Oda adına kanun çerçevesinde imza yetkisini kullanmak,
• Odanın Kalite  Yönetim  Sistemi  ve  Akreditasyon  çalışmalarına  öncülük  etmek, hazır-

lanan dokümanları onaylamak.
• Personel toplantılarına katılmak ve personel performanslarını değerlendirmek,
• Birimlerin KYS ve Akreditasyon şartı gereği performanslarını ölçmek, gerekli D/Ö Faali-

yetleri başlatmak,
• Stratejik Plan ve ondan üretilmiş iş planlarını gözden geçirmek ve istenen düzeyde ger-

çekleştirilmesini sağlamak.
• Genel Sekreterlik Makamı’nın gerektirdiği tüm görevleri yapmak ile yükümlüdür ISO
• 10002  Müşteri  Şikâyet  yönetimi  kapsamında  üyelerle  yapılan  ziyaretleri, görüşmeleri 

ve üye anketleri yaparak bunlar öneri, şikâyet, talep formuna F.12 ye işlemek. Birimi ile 
ilgili şikâyetleri çözüme kavuşturmak

• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri   ele   alma   proseslerinden ve  müşteri  odaklı   yaklaşımdan   haberdar olun-

masını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Performans göstergesindeki kriterler

YETERLİLİK KRİTERİ

• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum olmamak.
• Askerlikle ilişiği bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akla-
ma, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm 
olmamak,

• Kısıtlanmış Olmamak.
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli bu-

lunmamak. (2)
• Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört 

yıllık yükseköğrenim kurumu mezunu olmak.
• Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak
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Görev Tanımı GENEL SEKRETER YARDIMCISI

Raporlama İlişkisi Genel Sekreter

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Yönetim Kurulu’nun verdiği görevleri yapmak,
• Genel Sekreterin verdiği görevleri yapmak
• Oda’nın gelişimine, ilerlemesine yönelik faaliyetlerde bulunmak,
• Birimlerin çalışmaları gereken konuları iletmek,
• Oda’nın yıllık hedeflerini vermek ve hedeflere ulaşılmasını sağlamak,
• Yönetim Kurulu, Meclis üyeleri, Meslek Komitesi üyeleri, Oda’nın çalışma alanında bu-

lunan tüm kuruluşlarla iş birliklerini yönetmek, Oda’nın bu konulardaki çalışmalarının ve 
gerekli raporlarının oluşmasını sağlamak,

• Oda’nın iletişimini planlamak, Genel Sekretere sunmak, yürütmek
• Yönetim Kurulu ve Meclis toplantıları gündemini oluşturmakta genel sekretere yardımcı 

olmak,
• Müdürlüklerle ilgili gerektiği hallerde ortak çalışmalar yapmak,
• Oda adına kanun çerçevesinde imza yetkisini kullanmak,
• Birimlerin KYS ve Akreditasyon şartı gereği performanslarını ölçmek, gerekli D/Ö Faali-

yetleri başlatmak,
• Stratejik Plan ve ondan üretilmiş iş planlarını gözden geçirmek ve istenen düzeyde ger-

çekleştirilmesini sağlamak.
• Genel Sekreterlik Makamı’nın gerektirdiği tüm görevleri yapmak ile yükümlüdür ISO
• 10002  Müşteri  Şikâyet  yönetimi  kapsamında  üyelerle  yapılan  ziyaretleri, görüşmeleri 

ve üye anketleri yaparak bunlar öneri, şikâyet, talep formuna F.12 ye işlemek. Birimi ile 
ilgili şikâyetleri çözüme kavuşturmak

• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri   ele   alma   proseslerinden ve  müşteri  odaklı   yaklaşımdan   haberdar olun-

masını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Performans göstergesindeki kriterler

YETERLİLİK KRİTERİ

• Türk vatandaşı olmak.
• Kamu haklarından mahrum olmamak.
• Askerlikle ilişiği bulunmamak.
• Türk Ceza Kanununun 53'üncü maddesinde  belirtilen  süreler  geçmiş  olsa  bile; kasten 

işlenen bir suçtan dolayı beş yıl veya daha fazla süreyle ya da devletin güvenliğine karşı 
suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, (…) (1) zimmet, irtikâp, 
rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat 
karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini akla-
ma, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme suçlarından hapis cezasına mahkûm 
olmamak,

• Kısıtlanmış Olmamak.
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı, zihinsel veya bedensel engeli bu-

lunmamak. (2)
• Mühendislik, iktisat, işletme, maliye, hukuk ve kamu yönetimi gibi alanlarda en az dört 

yıllık yükseköğrenim kurumu mezunu olmak.
• Kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

30

Görev Tanımı TİCARET SİCİL MÜDÜRÜ

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Ticaret sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek,
• Ticaret sicili ile ilgili defter, dosya ve evrakları hazırlatmak, işlemek ve muhafazasını 

sağlamak,
• T.T.K.’nu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicillerini 

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

bildirmek,
• Resmi kurumlardan gelen Gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicilleri ile ilgili yazılara cevap 

vermek.
• Günlük kayıt, tadil ve terkinleri Odaya bildirmek,
• Sicil tasdiknamesi, İflas ve Konkordato belgesi, tapu yetki belgesi, tasfiye giriş belgesi, 

tasfiye kapanış belgesi, şube açılış belgesi, merkez nakli belgesi, BAĞ-KUR formunun 
verilmesi,

• Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemleri, TTK ve TSY Genel Çalış-
ma talimatına uygun olarak yerine getirmek,

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

• Tescil işlemlerinin MERSİS üzerinden yapılması, kuruluşlarda ana sözleşme, defter, imza 
beyannamesi ve huzurda imza tasdik işlemlerini yapmak,

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

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

• Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, 
önleyici faaliyetleri önermek, Bunları DÖF formuna kayıt ederek Kalite/Akreditasyon 
Sorumlusuna bildirmek,

• Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,
• 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
• Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde görevleri 

yapmak.
• ISO 9001 VE ISO 10002 proseslerini bilmek,
• Üye Şikâyetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak,
• Takip  edilecek  prosedürlerden  ve  şikâyetçilere  verilecek  bilgilerden  haberdar olmak,
• Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikâyetleri rapor etmek.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,
• Hizmet standartlarında yer alan sürelere uygunluk, üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• 4 Yıllık   Fakülte   Mezunu  (Üniversitelerin   İktisat,   İşletme,   Kamu   Yönetimi bölümle-
rinden mezun olması)

• Müdür ve müdür yardımcıları için kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş tecrübesine 
sahip olmak veya en az iki yıl müdürlükte çalışmış olmak.

• Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 8. Maddesindeki niteliklere haiz olması
• Yasal Mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olması
• Ofis Programlarını kullanabilmesi
• Sorunları Analiz Yeteneği güçlü olması
• Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olması
• Sorumluluk duygusunun gelişmiş olması
• Doğru İletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olması
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Görev Tanımı TİCARET SİCİL MÜDÜR YARDIMCISI

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Ticaret sicili işlemlerini düzenli bir şekilde yürütmek,
• Ticaret   sicili   ile   ilgili   defter,   dosya   ve   evrakları   hazırlatmak,   işlemek   ve muha-

fazasını sağlamak,
• T.T.K.’nu ve Ticaret Sicili Yönetmeliği gereğince gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicillerini 

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

bildirmek,
• Resmi kurumlardan gelen Gerçek ve tüzel kişilerin ticaret sicilleri ile ilgili yazılara cevap 

vermek.
• Günlük kayıt, tadil ve terkinleri Odaya bildirmek,
• Sicil tasdiknamesi, İflas ve Konkordato belgesi, tapu yetki belgesi, tasfiye giriş belgesi, 

tasfiye kapanış belgesi, şube açılış belgesi, merkez nakli belgesi, BAĞ-KUR formunun 
verilmesi,

• Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemleri, TTK ve TSY Genel Çalış-
ma talimatına uygun olarak yerine getirmek,

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

• Tescil işlemlerinin yapılması, kuruluşlarda ana sözleşme, defter, imza beyannamesi ve 
huzurda imza tasdik işlemlerini yapmak,

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

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

• Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, 
önleyici faaliyetleri önermek, Bunları DÖF formuna kayıt ederek Kalite/Akreditasyon 
Sorumlusuna bildirmek,

• Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,
• 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
• Yönetmelikler ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde görevleri 

yapmak.
• ISO 9001 VE ISO 10002 proseslerini bilmek,
• Üye Şikâyetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmak,
• Takip edilecek prosedürlerden ve şikâyetçilere verilecek bilgilerden haberdar olmak,

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,
• Hizmet standartlarında yer alan sürelere uygunluk, üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• 4 Yıllık Fakülte Mezunu (Üniversitelerin İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi bölümlerinden 
mezun olması)

• Müdür ve müdür yardımcıları için kamuda veya özel sektörde en az beş yıl iş             
tecrübesine sahip olmak veya en az iki yıl müdürlükte çalışmış olmak.

• Ticaret Sicil Yönetmeliğinin 8. Maddesindeki niteliklere haiz olması
• Yasal Mevzuatlar konusunda bilgi sahibi olması
• Ofis Programlarını kullanabilmesi
• Sorunları Analiz Yeteneği güçlü olması
• Kurumun Politika ve Hedeflerini benimsemiş olması
• Sorumluluk duygusunun gelişmiş olması
• Doğru İletişimi her aşamada kurabilme yeteneğine haiz olması
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Görev Tanımı ODA SİCİL SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi Genel Sekreter

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Oda Sicil ve Muamelat
• Sicil Memuru odada yapılacak tescilleri Sicil Yönetmeliği çerçevesinde yapar.
• Tescil taleplerini almak, gerekli evrakları ve imza sirkülerini kontrol etmek.
• Bilgisayar programına Sicil bilgilerini girerek ücret bilgilerini girmek.
• Beyannameyi çıkarmak
• Beyannamedeki imzaları tamamlamak.
• Yapılan sicil sayısı, aylık sicil, yıllık sicil verilerini tutmak.
• Sicil kayıt defterini yönetmeliğe uygun olarak tutmak.
• Kurum içinde müşteri odaklılık çerçevesinde çalışmak.
• Oda Sicil prosesi hedeflerinin gerçekleşmesini takip eder.
• Oda yazışmalarını yazarak onaya sunmak.
• TOBB   Oda   muamelat   yönetmeliği   çerçevesindeki   muamelatla   ilgili   tüm faaliyet-

leri yürütmek.
• Genel Sekreter tarafından verilen görevleri yerine getirmek.
• Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,

Akreditasyon,  ISO 9001 KYS ve ISO 10002 MMYS ile ilgili Görevler 

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

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

• Birimine  ait yıllık hedefler doğrultusunda  çalışmalar  yapmak,  öneriler geliştirmek, Şikâ-
yetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,

• Şikâyetleri ele alma  proseslerinden ve müşteri  odaklı  yaklaşımdan  haberdar olunması-
nı sağlamayı teşvik etmek,

• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.
• Eğitim almalıdırlar.
• Şikâyetleri ele alma prosesinin raporlama şartlarına uymalıdır.
• Müşterilere nazik davranmalı, şikâyetlerini hızlı bir şekilde cevaplamalı veya uygun kişile-

re yönlendirme

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,
• Hizmet standartlarında yer alan sürelere uygunluk, üye ve personel mennuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen 4 yıllık fakülte mezunu olmak
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut          

sakatlığı ile özürlü bulunmamak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı SANAYİ SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Kapasite Raporu düzenlemek,
• Sınai faaliyetler ile ilgili Ekspertiz Raporu düzenlemek,
• Kobi Teşvik Belgesi tastık etmek 
• Ata Karnesi İşlemlerini yapmak, 
• Yerli Malı, Türk Malı, Menşe Şahadetnamesi düzenlemek 
• Üyelerimizin sınai faaliyetler ile ilgili oluşabilecek tüm ihtiyaçlarını karşılamak,
• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri  ele  alma  proseslerinden  ve  müşteri  odaklı  yaklaşımdan  haberdar olun-

masını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,
• Hizmet standartlarında yer alan sürelere uygunluk, üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen 4 yıllık fakülte mezunu olmak
• Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  veya  akıl hastalığı  veya vücut 

sakatlığı ile özürlü bulunmamak
• Alanında Tercihen beş yıl iş tecrübesine sahip olmak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı VEZNE SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi Muhasebe ve Satınalma Sorumlusu

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Odada yapılacak vezne faaliyetlerini Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde 
yapar.

• Mevzuat  esaslarına  göre  tamamlanmış  belgelere  dayanarak  ve  usulüne  uygun ola-
rak para alma ve ödeme işlerini yapmak.

• Tahsil edilen ve ödenen paraları günü gününe kasa raporu hazırlamak ve bu kayıtların 
belgelere ve muhasebe kayıtlarına uygunluğunu sağlamak.

• Para ve kıymetli evrakı kasada muhafaza ederek kasada bulunması gerekenden fazlasını 
zamanında gerekli yerlere yatırmak veya teslim etmek.

• Genel Sekreter ve birim amirinin verdiği görevlerini yerine getirmek.
      Akreditasyon, ISO 9001KYS ve ISO 10002 MMYS ile ilgili  Görevler 
• Kalite sistemini bilmek, uymak, uyulmasını sağlamak ve geliştirmek için çalışmalar     

yapmak,
• Üst yönetim tarafından belirlenmiş amaç, politika ve stratejiler doğrultusunda, sorumlu-

luğu altındaki faaliyetlerin yürütülmesi ile ilgili plan, program ve bütçeleri  tespit  ederek  
yöneticisinin onayına sunmak, uygulamaları yönlendirmek, izlemek ve oluşabilecek 
sapmalar  konusunda  gerekli önlemleri almak,

• Birimine ait yıllık hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek,
• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri  ele  alma  proseslerinden  ve  müşteri  odaklı  yaklaşımdan  haberdar         

olunmasını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.
• Eğitim almalıdırlar.
• Şikâyetleri ele alma prosesinin raporlama şartlarına uymalıdır.
• Müşterilere nazik davranmalı, şikâyetlerini hızlı bir şekilde cevaplamalı veya uygun         

kişilere yönlendirme

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,
• Hizmet standartlarında yer alan sürelere uygunluk, üye ve personel memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen lisans mezunu olmak
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut       

sakatlığı ile özürlü bulunmamak
• Alanında Tercihen iki yıl iş tecrübesine sahip olmak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı İŞ MAKİNELERİ TESCİL SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Gerçek veya tüzel kişilere ait iş makinelerinin, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa 
göre tescilini yapmak.

• İş makineleri ile ilgili odaya gelen yazılara cevap vermek, ihtiyat bilgilerini sisteme          
işlemek,

• İş Makineleri devirlerinde ilgili oda ile irtibat kurarak iş ve işlemleri hızlandırmak.
• İş Makineleri envanter kayıtlarını tutmak.
•  Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve müşteri odaklı yaklaşımdan haberdar                

olunmasını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,
• Hizmet standartlarında yer alan sürelere uygunluk, üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen lise mezunu olmak
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut       

sakatlığı ile özürlü bulunmamak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı MALİ İŞLER SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

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

• Günlük olarak Kasa Raporunu tanzim etmek.
• Aylık ve yıllık mizan, gelir gider, bütçe izleme  raporunun  çıkarılması  ve  yıllık bilançoyu kanun, 

tüzük ve yönetmeliklere uygun olarak hazırlayarak Genel Sekreterliğe sunmak.
• Yönetim Kurulu onayından geçtikten sonra ödemeler varsa talimatlarını hazırlayarak ilgililerin 

hesabına EFT veya havale olarak yazışma işlemlerini yapmak ve faturaların ödenmesi ve muha-
sebeleştirme işlemlerini yapmak.

• Ay sonlarında banka hesapları ile ilgili ekstreleri kontrol ederek çıkarmak ve dosyalamak.
• Günlük olarak kesilen tahsil-tediye ve mahsup fişlerini ay ay dosyalayıp onaya sunmak.
• Bütçe  tahsilatının yetersiz kaldığı durumlarda  fasıllar ve maddeler  arasında aktarma yapılma-

sını Genel Sekreterliğe iletmek,
• Tahsilat Servisi ile birlikte üyelerin yıllık aidat ve munzam aidatlarının tahakkuk ve tahsilatının 

yapılmasını, tahsil olunmayanların takibini, borçlu duruma düşen üyelerin de tespitini sağlamak, 
tahsili imkânsız hale gelmiş alacakları Genel Sekretere iletmek,

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

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

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

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

• Aylık muhtasar beyannameleri ile asgari geçim indirim bordroları, KDV Beyannamesi, SSK 
İşsizlik Sigortalarını, TOBB Sigorta ve Emekli Sandığı Primlerini, aylık olarak hazırlamak.

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

• Muhasebe defter ve evraklarını tutmak, bu evrakları dosyalamak ve saklamak,
• Oda Banka ve diğer ilgililerle her ay sonu hesap mutabakatı yapmak ve avans hesaplarını takip 

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

tahsilatları gerçekleştirmek,
• Ödemelerin bütçeye uygun olarak yapılmasını takip etmek. Ödeme talimatlarını hazırlamak. 

Muhtemel tahsisatın aşımlarını önceden tespit etmek ve ilgililere duyurmak,
• Oda ihtiyacı için satın alınan malzemeleri talep sahibine ulaştırmak ve stoktaki ürünleri          

muhafaza etmek,
• Oda  bütçesinden  ödenecek  olan  birlik  paylarının  ödenmesi  ile  ilgili  talimatları hazırlamak,
• Rayiç fiyat araştırmasını yapmak.
• Yıl sonunda oda tarafından kullanılacak kanuni defterleri notere tasdik ettirmek, Muhasebe 

Servisi Genel çalışma talimatına uygun hizmet vermek,
• Biriminin işleyişi sırasındaki ürün ve hizmet aşamasındaki uygunsuzlukları tespit etmek, önleyici  

faaliyetleri  önermek,  Bunları  DÖF  formuna kayıt  ederek Kalite Yönetim emsilcisine bildirmek,
• Odanın genel çalışma talimatına uygun hareket etmek,
• 5174 Sayılı kanun ve yönetmeliklerle kendisine verilen görevleri yapmak,
• DÖF'ün Kalite/Akreditasyon  Sorumlusu  bilgisi  dahilinde  olması  durumunda  bu faaliyetleri 

uygulamak sonucunu takip etmek.
• Amirinin verdiği her türlü işi yapmak.
• Şikâyetlerle alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmalıdır,
• Takip  edilecek prosedürlerden ve şikâyetçilere  verilecek  bilgilerden  haberdar olmalıdır,
• Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikâyetleri rapor etmelidir.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,
• Hizmet standartlarında yer alan sürelere uygunluk, üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen 4 yıllık fakülte mezunu olmak
• Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  veya  akıl hastalığı  veya vücut sakat-

lığı ile özürlü bulunmamak
• Alanında Tercihen iki yıl iş tecrübesine sahip olmak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak.
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Görev Tanımı İNSAN KAYNAKLARI SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi Genel Sekreter

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

Personel ve Eğitim 
• Yeni personel alma sürecini koordine etmek,
• Personel Oryantasyon eğitimlerinin verilmesini sağlamak,
• Yeni elemanların oryantosyon da dahil iç ve dış eğitimlerini organize etmek,              

kayıtlarını tutmak,
• Çeşitli eğitimlerle personelin verimlilik, üretkenlik, yaratıcılıklarının gelişmesini            

sağlamak
• Personelin işe giriş-çıkışı sırasında personelle ilgili işlemlerini yapmak,
• Personele zimmetli eşyanın kaydını tutmak ve güncellemelerini yapmak,
• Yıllık izinleri organize etmek, izlemek,
• Personelin  performans göstergelerini  düzenlemek,
• Personelin kaynaşmasını artırıcı sosyal ortam ve organizasyonları yapmak,
• Personel özlük dosyalarını muhafaza etmek, Personel izin çizelgesini tutmak,
• Oda Kültürü yaratmakla ilgili her türlü yazılı ve sözlü araçları düşünmek, tasarlamak, 

yaptırmak,
• Eğitim sertifikaları hazırlamak
• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri  ele  alma  proseslerinden  ve  müşteri  odaklı  yaklaşımdan  haberdar 

olunmasını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.
• Eğitim almalıdırlar.
• Şikâyetleri ele alma prosesinin raporlama şartlarına uymalıdır.
• Müşterilere nazik davranmalı, şikâyetlerini  hızlı  bir şekilde  cevaplamalı veya uygun 

kişilere yönlendirme
• Kalite sistemini bilmek, uymak, uyulmasını sağlamak ve geliştirmek için çalışmalar 

yapmak,
• Üst yönetim tarafından belirlenmiş amaç, politika ve stratejiler doğrultusunda, 

sorumluluğu altındaki faaliyetlerin yürütülmesi  ile  ilgili  plan,  program  ve bütçeleri 
tespit ederek yöneticisinin onayına sunmak, uygulamaları yönlendirmek, izlemek ve 
oluşabilecek sapmalar konusunda gerekli önlemleri almak,

• Birimine ait yıllık hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek,

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,
• Hizmet standartlarında yer alan sürelere uygunluk, üye ve personel memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen 4 yıllık fakülte mezunu olmak
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut         

sakatlığı ile özürlü bulunmamak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı BİLGİ İŞLEM  SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

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

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

• Oluşan arızaları gidermek, müdahale etmek, gerekiyorsa ilgili teknik servise 
göndermek

• Oda üye veri tabanının düzeniyle ve güvenliği ile ilgilenmek
• Oda internet sayfasının güncellemelerini yapmak, e-posta hesaplarını açmak ve 

işlevselliğini Sağlamak
• Elektronik ortamda veri güvenliği ve güvenilirliğini sağlamak, güvenlik için koru-

yucu ve engelleyici önlemler almak,
• Odaya ait bilgisayar, program ve diğer donanımların acil durum planları, yedekle-

me ve bakım onarım işlerini yapmak veya yaptırmak,
• Akreditasyon Sisteminin ön gördüğü Bilgi İşlem ve Danışmanlık maddesi ile ilgili 

çalışmaları koordine etmek.
• TOBB-Net Programının arızalarını gidermek,
• TOBB-Net Programının geliştirilmesini sağlamak,
• TOBB-Net programın ile ilgili eğitimler vermek,
• TOBB-Net Kullanıcı tanımlarını yapmak,
• TOBB-Net veri güvenliğini sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri ele  alma  proseslerinden  ve  müşteri  odaklı  yaklaşımdan  haberdar 

olunmasını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.
• Şikâyetleri ele alma prosesinin raporlama şartlarına uymalıdır.
• Müşterilere nazik davranmalı, şikâyetlerini hızlı bir şekilde cevaplamalı veya 

uygun kişilere yönlendirme

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,
• Hizmet standartlarında yer alan sürelere uygunluk, üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen 4 yıllık fakülte mezunu olmak
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut 

sakatlığı ile özürlü bulunmamak
• Alanında Tercihen iki yıl iş tecrübesine sahip olmak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı BASIN YAYIN (TANITIM MEDYA) SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Günlük yerel ve ulusal haberleri takip etmek, haber arşivi yapmak.
• Bingöl  TSO’nun  yazılı,  görsel  ve  işitsel  basınla  olan  ilişkilerini,  kamuoyunu 

oluşturma çalışmalarını gerçekleştirmek, bu amaçla söz konusu kuruluşlar nez-
rinde gerekli girişimleri sağlamak. Hazırladığı basın bültenlerini basın kuruluşla-
rıyla paylaşmak.

• Bingöl TSO’nun yayın organı olan Bingöl TSO bülteni hazırlamak.
• Yurt içi ve yurt dışından gelen, ihale, iş birliği, ithal ve ihraç talepleri, fuar ve top-

lantılarla ilgili dokümanları haber halinde düzenleyerek yayın organları aracılığıyla 
üyelere bildirmek.

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

• Bingöl    TSO’nun    düzenli    toplantılarına    Televizyon,    ajans    ve    gazete 
muhabirlerinin katılmasını sağlamak.

• Bingöl  TSO  tarafından  hazırlanan  raporların  basımı  ve  dağıtımını  koordine 
etmek.

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

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

• Odamızın gerçekleştirdiği etkinliklere  basının  katılımının  sağlanması  ve  bu et-
kinliklerin basında yer almasının sağlanması için gereken çalışmaların yapılması. 
Yönetim kurulu başkanı ve yönetim kurulu üyelerinin konuşmacı olarak katılacak-
ları etkinlikler için bilgi, doküman, konuşma metni hazırlanması.

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

• Reklam ve tanıtım malzemelerini hazırlayan ajans ve firmalarla   ilişkileri sağla-
mak ve sürdürmek

• Genel Sekreterlik tarafından verilecek görevleri yerine getirmek.
• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve müşteri odaklı yaklaşımdan haberdar 

olunmasını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.
• Eğitim almalıdırlar.
• Şikâyetleri ele alma prosesinin raporlama şartlarına uymalıdır.
• Müşterilere nazik davranmalı, şikâyetlerini hızlı bir şekilde cevaplamalı veya 

uygun kişilere yönlendirme

PERFORMANS

KRİTERLERİ

• Birim hedeflerinin durumu,
• Basında görünme yüzdeleri, açıklmalar ve küpürler dosyası
• Üye mennuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen önlisans mezunu olmak
• Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  veya  akıl hastalığı  veya 

vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak
• Alanında en az iki yıl iş tecrübesine sahip olmak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı DIŞ TİCARET BİRİMİ SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• İlimizde ihracat yapan firmaların tespiti ve takibini sağlamak,
• Basitleştirilmiş İşlem sürecini gerçekleştirmek ve Üyelerimizin ihracat ile ilgili 

doğabilecek tüm ihtiyaçlarını karşılamak
• Yıllara göre yapılan ihracat verilerinin kayıtlarını tutmak. Bu verilerin web sitesin-

de güncelliğinin takibini sağlamak,
• Birimin gerektirdiği bilgi ihtiyacı doğrultusunda gereken eğitimleri almak,
• İhracat teşviklerinin takibini yaparak üyeleri bilgilendirmek
• Yabancı piyasalara göre araştırmalar  yapmak,
• Ülkeler hakkında piyasa raporları oluşturarak üyelerle paylaşmak.
• Dış Pazar ziyaretleri kapsamında fuar çalışmalarının takibini yapmak ve üyelere 

duyurmak
• İhracat danışmanlığı, ithalat danışmanlığı, gümrük danışmanlığı ve akreditif da-

nışmanlığı konularında üyelere destek sunmak
• ISO 9001 VE ISO 10002 proseslerini bilmek
• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri ele alma  proseslerinden ve müşteri odaklı yaklaşımdan  haberdar 

olunmasını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen lisans mezunu olmak
• Askerlik ile ilişiği ve sabıkası bulunmamak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Yabancı dil bilgisi olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı DANIŞMANLIK HİZMETLERİ SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

ÜYE BİLGİ, DANIŞMANLIK, DESTEK HİZMETLERİ;
Stratejik Plan hedefleri kapsamında Üye Gelişimi Konusunda Destek Sunmak ve Proje 
Yönetimi ile Kurumsal Gelişimin Sağlanması amacıyla danışmanlık hizmetlerinin veril-
mesi öngörülmüştür. Üye danışmanlığı, kurumsallaşma danışmanlığı, hukuk danışman-
lığı ile finans, muhasebe ve proje danışmanlığı konuları farklı uzmanlık gerektirmektedir. 
Bu nedenle danışmanlık hizmeti konularına göre; personel görevlendirilmesi, ilgili ku-
rumlar ile iş birliği yapılması veya dışarıdan hizmet alınması yolu ile yapılacaktır. Üyele-
rin danışmanlık talepleri kayıt formu ile kayıt altına alınacak talep konusuna göre gerekli 
bilgilendirme ve yönlendirme yapılacaktır. Gerekli hallerde ilgili kurumlardan randevu 
alınması sağlanacaktır. Kayıt formunda kişinin iletişim bilgileri, bilgilendirme konusu ve 
bilgilendirme sonrası alınan sonuçlar yer alacaktır. Danışmanlık Hizmeti ile ilgili konular 
ve hizmet sağlayıcılar aşağıda belirtilmiştir.
   
1- Üyelere Danışmanlık hizmeti verilmesi: 
Üye sorunlarına planlı bilgi ve destek mekanizmalarının sürekli akışının sağlanması 
amacıyla odamız personelleri tarafından danışmanlık hizmeti sunulmaktadır. Personel 
tarafından KOSGEB, İŞKUR, Kalkınma Ajansı, Tarım Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı, 
DAP, Ticaret Bakanlığı, Bilim ve Sanayi Bakanlığı, ARGE, Girişimcilik, Bölgesel Teşvik 
konularında bilgilendirme ve gerektiği hallerde uzmanlık desteği için ilgili kurumlara yön-
lendirileceklerdir. Bilgilendirme yapılan kişi ve konular kayıt altına alınacak olup bilgilen-
dirme sonuçları yıl sonunda raporlanarak yönetime sunulmaktadır.

2- Kurumsallaşma hakkında danışmanlık hizmeti verilmesi:
Üyelerimizin kalite sistemlerinden haberdar olması işyerlerine kurumsal kimlik kazan-
dırmaları hakkında bilgileri vermek üzere Oda Akademik Danışmanı ve Odamızın ortağı 
olduğu İŞGEM hizmet sunmaktadır. 

3- Hukuk danışmanlığı hizmeti verilmesi:
Üyelerin ticari faaliyetlerinde karşılaşabilecekleri mevzuatlardan kaynaklanacak sorun 
ve ihtilaflarının çözümü hakkında bilgileri vermek üzere Oda Hukuki Danışman hiz-
met sunmaktadır. (Hukuk Danışmanlığı Hizmetlerinde ““Hukuki Danışman””; Odayı ve 
üyeleri ilgilendiren konularda hukuki araştırma yapar, görüş bildirir yeni çıkan tüzük, 
yönetmelikleri takip eder. Üyelerin hukuki soru ve sorunlarına danışmanlık çerçevesinde 
çözüm üretir. Ticaret Sicil Müdürlüğü’ne hukuki danışmanlık yapar.)

4- Finans ve muhasebe konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
Odamıza ve üyelerimize finans ve muhasebe konularında danışmanlık hizmeti yapılan 
sözleşmeye binaen Mali Müşavir tarafından verilmektedir. Ayrıca odanın aylık gelir gider 
vb. bilançoların denetlendiği Hesapları İnceleme Komisyonuna Mali Müşavir de dahil 
edilmektedir.

5- Ticaret Sicil İşlemleri konusunda danışmanlık hizmeti verilmesi
Üyelerimize Ticaret Sicil Mevzuatı, MERSİS, Kuruluş, tadil, nevi değişikliği, birleşme-bö-
lünme kararlarının hazırlanması, sisteme yüklenmesi vb.) her türlü ticaret sicil işlemlerin-
de Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından danışmanlık hizmeti verilmektedir.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen lisans mezunu olmak
• Askerlik ile ilişiği ve sabıkası bulunmamak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Yabancı dil bilgisi olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı Sayısal Takograf ve K-Yetki Belgeleri Sorumlusu

Raporlama İlişkisi Genel sekreter –Genel sekreter Yard.

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• K-Yetki   Belgelerine   ilişkin   başvuruların   alınması,   sisteme   kayıt   edilmesi   
ve arşivlenmesi süreçlerindeki iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

• Sayısal Takograf kartlarına  ilişkin  başvuruların  alınması,  sisteme  kayıt  edilme-
si ve sahiplerine dağıtılması süreçlerindeki iş ve işlemleri gerçekleştirmek,

• İlgili kişilere belgelendirme ile ilgili danışmanlık hizmeti vermek,
• İlgili kurumlara aylık yapılan işlemler ile ilgili rapor sunmak,
• Genel Sekreter ve birim amirlerinin verdiği görev ve sorumlukları yerine getirmek
• Üyelerimizin sınai faaliyetler ile ilgili oluşabilecek tüm ihtiyaçlarını karşılamak,
• ISO 9001 VE ISO 10002 proseslerini bilmek
• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri  ele  alma  proseslerinden  ve  müşteri  odaklı  yaklaşımdan  haberdar 

olunmasını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,
• Hizmet standartlarında yer alan sürelere uygunluk, üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut 

sakatlığı ile özürlü bulunmamak
• Askerlik ile ilişiği ve sabıkası bulunmamak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı KALİTE, AKREDİTASYON SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Kalite Yönetim Sisteminin ISO 9001 uluslararası kalite standardına uygun olarak et-
kin bir şekilde kurulması, yürütülmesi, dokümanların hazırlanması, sisteme uygun-
luk açısından gözden geçirilmesi, dağıtılmasından birinci dereceden sorumludur.

• Kalite Sistemi ile ilgili olarak dış kuruluşlara karşı odayı temsil eder,
• Odanın kalite problemlerinin çözümü ve kalite ile ilgili her türlü bildirimin                    

yapılması için ilk mercidir.
• Kalite ve Akreditasyon biriminin sorumlusudur.
• Genel Sekretere Kalite Sisteminin  işleyişi,  etkinliği  ve  problemleri  hakkında rapor 

vermek,
• Yönetimi Gözden Geçirme Toplantılarını organize etmek, Toplantı tutanaklarının 

tutulması ve katılımcılara dağıtılmasını sağlamak,
• Yönetim Gözden geçirmesine ve iyileştirilmesine esas alınması amacıyla, kalite 

sisteminin performansı konusunda yönetime rapor vermek.
• Genel Sekreter tarafından onaylanarak yürürlüğe giren Kalite El Kitabını ve tüm 

sistem dokümanlarının kontrolünü yapmak,
• İç denetimleri organize etmek, gerçekleştirilmesini sağlamak ve gelen sonuçlara 

göre genel bir rapor hazırlamak,
• Üye şikâyetlerinin almak, takip etmek, gerekiyorsa kurum içine duyurmak, kayıt 

altına almak ve kalite sistemini ilgilendiren her türlü anket çalışmasını yapmak ve 
değerlendirmek,

• Düzeltici  Önleyici  Faaliyetlerin  koordinasyonunu  ve  sonuçlandırılmasını              
takip etmek,

• TOBB Akreditasyon sürecinin takibinin yapılması, gerekli form ve dokümantasyo-
nun hazırlanması,

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

uygulanmasını sağlar.
• Performansın izlemesi, değerlendirilmesi ve rapor edilmesi için yöntem                       

geliştirmek,
• İyileştirme önerileri de dahil olmak üzere şikâyetleri ele alma prosesi hakkında üst 

yönetime rapor vermek,
• Şikâyetleri ele alma prosesinin etkili ve verimli bir şekilde uygulanmasını               

sağlamak,
• Odanın Kalite ve TOBB Akreditasyon Sisteminin öngördüğü doküman ve                   

kayıtları arşivlemek,

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• ISO 9001, ISO 10002 ve TOBB Akreditasyon sisteminin işletilmesi.
• Denetim sonuçları, D/Ö Faaliyetler.

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen 4 yıllık fakülte mezunu olmak
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut 

sakatlığı ile özürlü bulunmamak
• Alanında Tercihen iki yıl iş tecrübesine sahip olmak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı ŞİKÂYETLERİ ELE ALMA YÖNETİM TEMSİLCİSİ

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Şikayetleri ele alma yönetim temsilcisi, Odamız Kalite, ISO 10002 ve Akreditasyon 
sistemi kapsamında oluşturulmuştur.

• Şikayetlerle ilgili Performans izleme, değerlendirme ve rapor etme prosesini oluş-
turmak,

• İyileştirme için tavsiyeleri ile birlikte  şikâyetleri  ele  alma  prosesi  hakkında  üst 
yönetime rapor vermek,

• Uygun personelin temini ve eğitimi, teknoloji şartları, dokümantasyon, hedef zaman 
sınırlarını belirlemek ve karşılamak ve diğer şartlar dahil olmak üzere, şikâyetleri 
ele alma prosesinin, etkili ve verimli işletilmesini ve prosesleri gözden geçirmeyi 
sürdürmek.

• Personel toplantılarında üyelerin sorun, öneri, memnuniyet ve beklentilerine yönelik 
faaliyetler önermek,

• Memnuniyetsiz ve  şikâyet eden üyelerin memnuniyet  oranlarının  yükseltilmesi, 
şikâyetlerinin giderilmesi için çalışma yapmak,

• Oda hizmetlerinin üye memnuniyetini arttırmaya yönelik talep ve beklentilerini sağ-
lamak,

• Sonuçlarının AİK komitesine raporlamak ve kararlar alınmasını sağlamak,
• Stratejik  Plan  ve  hedefler  doğrultusunda  düzenlenecek  etkinliklerin  üyeye 

ulaştırılması, üye katılımının sağlanması ve etkinlik değerlendirilmesinin yapılmasını 
sağlamak,

• Üye  ile  doğrudan iletişim kanalı ile  temsilcisi  olduğu  üyelerin  işlerinin  takibinin 
hızlandırılmasına yönelik iyileştirme önerileri ve faaliyetler başlatmak,

• Kurulu  kalite  ve  akreditasyon  sistemi  kapsamında  üye  bilgilerinin  güncellen-
mesini sağlamak,

• Üyelerin talep ettiği  iletişim tercihlerine göre üyelere  bildirimlerin  yapılmasını 
sağlamak,

• Oda yayın, duyuru ve haberlerini iletmek,
• Akreditasyon sisteminin öngördüğü üye geri beslemeleri, üye ilişkileri, eğitim, fuar, 

panel, sempozyum vb. etkinliklere üyelerin etkin katılımını sağlamak,
• Üyelere nazik davranmalı, şikâyetlerini hızlı bir şekilde cevaplamalı veya uygun 

kişilere yönlendirme yapmalıdır.
• İyi kişisel ilişkiler kurmalı ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmalıdır.

PERFORMANS

KRİTERLERİ

• Birim hedeflerinin durumu,
• Üye ziyareti sayısı
• Şikâyet ve çözüme kavuşmuş sorun yüzdesi

YETERLİLİK KRİTERİ • İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek olması.
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Görev Tanımı ÜYE TEMSİLCİSİ

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Üye temsilciliği Odamız Kalite ve Akreditasyon sistemi kapsamında oluşturulmuş-
tur.

• Üye temsilciliği, personel toplantılarında üyelerin sorun, öneri, memnuniyet ve      
beklentilerine yönelik faaliyetler önermek,

• Memnuniyetsiz  ve  şikâyet  eden  üyelerin  memnuniyet  oranlarının  yükseltilmesi,
• Şikâyetlerinin giderilmesi için çalışma yapmak,
• Üye ziyaretleri ve anket (yüz yüze görüşme ile) uygulamalarını yapmak,
• Görüşmeler sonucu başlatılan DÖF gidermek ve üyeye bildirmek,
• Oda  hizmetlerinin  üye  memnuniyetini  arttırmaya  yönelik  talep  ve  beklentilerini 

sağlamak,
• Sonuçlarının AİK komitesine raporlamak ve kararlar alınmasını sağlamak,
• Stratejik  Plan  ve  hedefler  doğrultusunda  düzenlenecek  etkinliklerin  üyeye 

ulaştırılması, üye katılımının sağlanması ve etkinlik değerlendirilmesinin yapılmasını 
sağlamak,

• Üye ile doğrudan iletişim kanalı ile temsilcisi olduğu üyelerin işlerinin takibinin      
hızlandırılmasına yönelik iyileştirme önerileri ve faaliyetler başlatmak,

• Kurulu kalite ve akreditasyon sistemi kapsamında üye bilgilerinin güncellenmesini 
sağlamak,

• Üyelerin talep ettiği iletişim tercihlerine göre üyelere bildirimlerin  yapılmasını sağla-
mak,

• Oda yayın, duyuru ve haberlerini iletmek,
• Akreditasyon sisteminin öngördüğü üye geri beslemeleri, üye ilişkileri, eğitim,        

fuar, panel, sempozyum vb. etkinliklere üyelerin etkin katılımını sağlamak,
• Onlardan gelen bilgiler ışığında iyileştirme faaliyetlerinin yapılmasını sağlamak.
• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri ele alma proseslerinden ve müşteri odaklı yaklaşımdan haberdar          

olunmasını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.
• Şikâyetleri ele alma prosesinin raporlama şartlarına uymalıdır.
• Müşterilere nazik davranmalı, şikâyetlerini hızlı bir şekilde cevaplamalı veya uygun 

kişilere yönlendirme yapmalıdır.
• İyi kişisel ilişkiler kurmalı ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmalıdır.

PERFORMANS

KRİTERLERİ

• Birim hedeflerinin durumu,
• Üye ziyareti sayısı
• Şikâyet ve çözüme kavuşmuş sorun yüzdesi

YETERLİLİK KRİTERİ • İnsan ilişkilerinin, ikna kabiliyetinin ve koordinasyon yetkinliklerinin yüksek olması.
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Görev Tanımı LOBİ ve TEMSİL KOORDİNATÖRÜ (özel Kalem)

Raporlama İlişkisi Yönetim Kurulu

Vekalet İlişkisi Yönetim Kurulu, Meclis, Meslek Komisyonları

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu ve Meclis Üyeleri ile 
Genel Sekreter’in sekretaryasını yürütmek, takip edilmesini istedikleri konularda 
çalışma yapmak.

• Yönetim Kurulu ve Meclis Başkanı’nın tüm randevu ve görüşmelerini organize 
etmek,

• Oda  telefon  rehberini  bilgisayar  ortamında  tutmak  ve  bu  kayıtları  sürekli gün-
cellemek.

• İl Genelinde Protokol Listelerini tutmak ve güncellemek.
• Başkanlığa gelen davetiye, tebrik vb. yazılara başkanların talimatı doğrultusunda 

cevap vermek.
• Yönetim  Kurulu  Başkanı,  Genel  Sekreter  tarafından  verilen  diğer  görevleri 

yapmak.
• Yönetim Kurulu Başkanının günlük programını yapmak ve bilgilendirmek.
• Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu Üyelerinin yurtiçi ve 

yurtdışı   seyahatleri   için   ulaşım,   konaklama,   araç   kiralama   vb.   işlemlerini 
yürütmek.

• Meclis Başkanı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyelerine gelen davet, toplantı veya 
herhangi bir organizasyona çiçek, telgraf vs. gönderme işlemlerini yapmak.

• Üst yöneticilerin politika ve temsil faaliyetlerinin kaydını tutmak.
• YK ve Meclis başkanı üzerinden politikacılar, yerel ulusal yöneticiler, mülkü amir 

vs. gibi kilit karar alıcılarla yapılan lobi faaliyetlerinin kaydını tutmak ve listelerini 
çıkarmak.

• Üyeleri bilgilendirmeleri ve ziyaretlerini koordine eder, kayıtlarını tutar ve varsa şika-
yetlerin giderilmesini sağlar, üye önerileri geçekleştirmek,

• Bu tür faaliyetlerin web sayfasında ve basın yayın organlarında yayınlanmasını 
sağlamak.

• TOBB ile ilgili gelen giden yazıların istatistikleri ile TOBB’ a bildirilen görüşlerin kay-
dını ve istatistikî çalışmalarını tutmak.

• TOBB İstişare, yerel ve bölgesel toplantılarına katılımlara ilişkin organizasyonları 
düzenlemek, katılım sağlanan bu organizasyonların kayıtlarını muhafaza etmek.

• Üye Şikâyetleri ile alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar 
olmak,

• Takip edilecek  prosedürlerden  ve  şikâyetçilere  verilecek  bilgilerden  haberdar 
olmak,

• Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikâyetleri rapor etmek.

PERFORMANS

KRİTERLERİ

• Birim hedeflerinin durumu,
• Lobi faaliyeti sayısı
• Şikâyet ve çözüme kavuşmuş sorun sayısı

YETERLİLİK KRİTERİ
• Tercihen lisans mezunu olmak
• İnsan  ilişkilerinin,  ikna  kabiliyetinin  ve  koordinasyon  yetkinliklerinin  yüksek 

olması. 
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Görev Tanımı EVRAK KAYIT-DANIŞMA SORUMLUSU (İLK TEMAS NOKTASI)

Raporlama İlişkisi Genel Sekreter

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Kuruma gelen misafirlerin veya üyelerin karşılanması ve doğru şekilde yönlendirmelerinin 
yapılması;

• Gelen-giden evrak kayıtlarının yapılarak genel sekreterliğe iletilmesini sağlamak.
• Evrakların takibinin yapılması; gerekli durumlarda evrak gönderiminin sağlanması ve ge-

rekli yazışma, arama ve belgelerin raporlamasını oluşturulmak.
• Odanın eski ve yeni gelen giden evraklarını uygun depolanmasını sağlamak.
• Odaya gelen telefonların ilgili yerlere aktarılmasını sağlamak. Gelen telefonların cevaplan-

dırılması, gerekli kişilere yönlendirilmesi ve bilgi verilmesi…
• Oda tarafından yapılacak telefon görüşmelerinin bağlantısını sağlamak
• Şikâyetlerle alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmalıdır,
• Takip edilecek prosedürlerden ve şikâyetçilere verilecek bilgilerden haberdar       olmalıdır,
• Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikâyetleri rapor etmelidir.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim Hedefleri
• Üye memnuniyet oranı

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen lise mezunu olmak.
• Görevini devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  veya  akıl hastalığı  veya vücut 

sakatlığı ile özürlü bulunmamak Düzgün  Diksiyon  Sahibi  Olmak,  Ofis  Eşyalarını  Kulla-
nabilmek,  Güler  Yüzlü Olmak, Kuvvetli İletişim Becerisine Sahip Olmak, Pratik Düşüne-
bilmek, Hızlı Çözüm Üretebilmek,

Görev Tanımı EĞİTİM VE PROJELER SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi GENEL SEKRETER

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Üyelere yönelik eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, Odada verilecek eğitimleri planlamak,
• Planlanan Eğitimleri gerçekleştirmek,
• Eğitim sonrası kayıtları toplamak ve eğitim raporları hazırlamak,
• Eğitim  almış  yönetici  ve  personelin  eğitim  kartına  girişlerinin  yapılmasını sağlamak,
• Eğitimleri dosyalamak ve kayıtlarını muhafaza etmek
• Oda bünyesinde yürütülecek projeleri koordine etmek.
• Yürütülen projelerin kayıtlarını tutmak, duyurularını yapmak ve sonuçlarını raporlamak
• Dış paydaşlarla yürütülen projelerin koordinasyonunu sağlamak,
• Ortak proje yürütme aşamaları hakkında üst yönetime bilgi ve rapor sunmak,
• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri  ele  alma  proseslerinden  ve  üye  odaklı  yaklaşımdan  haberdar olunmasını 

sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.
• Eğitim almalıdırlar.
• Şikâyetleri ele alma prosesinin raporlama şartlarına uymalıdır.
• Üyelere nazik davranmalı, şikâyetlerini hızlı bir şekilde cevaplamalı veya uygun kişilere 

yönlendirme yapmalıdır.
• İyi kişisel ilişkiler kurmalı ve iyi iletişim yeteneğine sahip olmalıdır.
• Üst amiri tarafından verilen diğer işleri yapmak.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,
• Hizmet standartlarında yer alan sürelere uygunluk, üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• Tercihen 4 yıllık fakülte mezunu olmak
• Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  veya  akıl  hastalığı  veya vücut 

sakatlığı ile özürlü bulunmamak
• Alanında en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı AR-GE VE İSTATİSTİK BİRİMİ SORUMLUSU

Raporlama İlişkisi Genel sekreter –Genel sekreter Yard.

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

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

• Birimine ait yıllık hedefler doğrultusunda çalışmalar yapmak, öneriler geliştirmek,
• Sektör, iş  piyasası analizleri yapılmasını  sağlamak, analizler  sonucuna  sonuç 

raporu hazırlamak.
• Akademik danışmanla birlikte ekonomik verileri, istatistiksel değerlendirmeleri vs. 

gibi üyelere verilecek yatırım vs. konularında raporlar oluşturmak,
• Anketler yüzyüze görüşmeler ve yapılacak piyasa analizleri ile üyelerin eğitim 

ihtiyaçlarını   tespit etmek ve ihtiyaçlar doğrultusunda gerekli eğitimleri düzenleyici 
çalışmalar başlatmak.

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

• Yapılan  faaliyetleri  ISO  9001  çerçevesinde  yürütmek  gerekli  dokümantasyonu-
nu sağlamak.

• Gerekli eğitimleri alma, düzenlenen eğitimlere katılmak
• Şikâyetleri ele alma proseslerinin uygulanmasını sağlamak,
• Şikâyetleri ele alma yönetim temsilcisi ile iletişim sağlama,
• Şikâyetleri ele  alma  proseslerinden  ve  müşteri  odaklı  yaklaşımdan  haberdar 

olunmasını sağlamayı teşvik etmek,
• Şikâyetleri ele alma ile ilgili faaliyetleri ve kararları rapor etme,
• Yapılan ve kaydedilen şikâyetleri ele alma proseslerinin izlenmesini sağlamak,
• Düzeltici faaliyet işlemlerini yapmak,
• Gözden geçirmede şikâyetleri ele alma verisinin mevcut olmasını sağlamak.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Birim hedeflerinin durumu,

YETERLİLİK KRİTERİ

• En az 4 yıllık fakülte mezunu olmak
• Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek vücut veya akıl hastalığı veya vücut 

sakatlığı ile özürlü bulunmamak
• Alanında en az beş yıl iş tecrübesine sahip olmak
• Temsil yeteneğine sahip olmak
• Birimin görevleri ile ilgili gerekli bilgi, donanım ve tecrübeye sahip olmak
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Görev Tanımı ŞOFÖR

Raporlama İlişkisi Personel ve İnsan Kaynakları Sorumlusu

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Kurumdaki  motorlu  taşıtlardan  sorumluluğunda  bulunanları  hizmet  aracını  veri-
len talimatlar doğrultusunda teknik ve trafik kurallarına uygun olarak kullanmak.

• Taşıtların bakım, temizlik ve basit onarımını yaparak her an kullanıma hazır şekilde
• bulundurmak.
• Taşıtların yükleme ve boşaltılmasına nezaret etmek.
• Amirlerince verilecek benzer görevleri yapmak.
• Makam arabası ve Yönetim kurulu Başkanının odasından sorumludur. Genel sek-

reterin imzalamadığı taşıt görevi emir kağıdı dışında yapılan tüm seyahatler kendi 
sorumluluğundadır.

• Şikâyetlerle alakalı görevlerden, sorumluluklardan ve yetkilerden haberdar olmalıdır,
• Takip edilecek prosedürlerden ve şikâyetçilere verilecek bilgilerden haberdar olma-

lıdır,
• Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikâyetleri rapor etmelidir.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Hizmet standartlarına uygunluk
• Personel ve üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• En az ilköğretim mezunu olmak
• Erkeklerde askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  veya  akıl  hastalığı  veya  

vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak
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Görev Tanımı HİZMETLİ

Raporlama İlişkisi Personel ve İnsan Kaynakları Sorumlusu

Vekalet İlişkisi Genel Sekreterin atadığı biri

İŞ TANIMLARI VE

SORUMLULUKLAR

• Oda binası hizmet katının temizlik işlerini yapmak, gerekli temizlik malzemelerini 
temin etmek,

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

• Büro içi iç  hizmetleri  (çay  sunmak,  meşrubat  sunmak, vs.) işleri günlük ve usulü-
ne uygun olarak yerine getirmek.

• Gelen Giden evrakların birimler arasında transferini gerçekleştirmek,
• Odamızın abone olduğu gazete ve dergilerin alınmasını sağlamak ve ilgili birimlere 

ulaştırmak,
• Oda birimlerinin ihtiyacı doğrultusunda fotokopi çekmek ve ilgililere ulaştırmak,
• Odanın kullandığı tüm servis ve alanların genel temizliğini, bakımını yapmak,
• Odamız salonlarında yapılan toplantıları kullanıcıların ihtiyacına sunmak,
• Hizmet binasının bakım ve tadil gerektiren eksiklerini tespit etmek ve gidermek 

sorun için dışardan mal veya hizmet alınması gerekiyorsa Genel Sekreterliğe bilgi 
vermek ve alımları takip etmek,

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

• Şikâyetlerle   alakalı   görevlerden,   sorumluluklardan   ve   yetkilerden   haberdar 
olmalıdır,

• Takip  edilecek  prosedürlerden  ve  şikâyetçilere  verilecek  bilgilerden  haberdar 
olmalıdır,

• Kuruluş üzerinde önemli etkisi olan şikâyetleri rapor etmelidir.

PERFORMANS

KRİTERLERİ
• Hizmet standartlarına uygunluk
• Personel ve üye memnuniyeti

YETERLİLİK KRİTERİ

• En az ilkokul mezunu olmak
• Erkeklerde askerlik ile ilişiği bulunmamak
• Görevini  devamlı  yapmasına  engel  olabilecek  vücut  veya  akıl  hastalığı  veya 

vücut sakatlığı ile özürlü bulunmamak
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FAALİYET ALANLARI, HİZMETLER

YÜKÜMLÜLÜK İLGİLİ BÖLÜM YASAL DAYANAK

Meclis Kararları Genel Sekreterlik 5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

Yönetim Kurulu Kararı Genel Sekreterlik 5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

Meslek Komite Kararları Genel Sekreterlik 5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

Umem Beceri 10 Genel Sekreterlik
İŞKUR-TOBB ve ÇSGB arasında 
yapılan protokol

Akreditasyon Şartlarının Uygulanması
Kalite ve 

Akreditasyon 
Birimi

Oda Borsa Akreditasyon Kılavuzu

Kalite Yönetim Sisteminin
Uygulanması

Kalite ve
Akreditasyon 

Birimi

ISO 9001:2008 Kalite Yönetim
Sistemi

Sigortacılık Uygunluk Belgesi İşlemleri Ticaret Sicil
5684 Sayılı Sigortacılık Kanunu ve
İlgili Yönetmelik

Ticaret Sicili Tescil, Terkin ve Tadil
İşlemleri

Ticaret Sicil
Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil
Kanunu, Harçlar Kanunu

Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Yetki Belgesi, Tapu 
Yetki Belgesi, İflas Konkordato Belgesi, Ortaklık 
Durum Belgesi-Ticaret Sicil Gazetesi vb.

Ticaret Sicil
Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil 
Kanunu, Harçlar Kanunu

Ticaret Sicil Yazışmaları Ticaret Sicil
Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicil 
Kanunu, Harçlar Kanunu, İcra İflas 
Kanunu

Oda Sicili Kayıt, Tadil ve Terkin
İşlemleri, Yazışmaları

Oda Sicil / 
Muamelat

5174 sayılı kanun ve ilgili
yönetmelik

Sicil Kayıt Sureti-Faaliyet Belgesi- Ticari İkamet-
gâh Belgesi-İhale Durum Belgesi-Meslekten Men 
Edilmediğine Dair Belge-Ortaklık Teyit Belgesi 
gibi belgelerin düzenlenmesi, verilmesi

Oda Sicil / 
Muamelat

5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

Kredi Kayıt Bürosu
Oda Sicil / 
Muamelat

TOBB ile Odamız arasında yapılan
protokol

Üye Bilgilerinin Güncellenmesi
Oda Sicil / 
Muamelat

5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

Rayiç Bedel Tespiti
Oda Sicil / 
Muamelat

5174 sayılı kanun ve ilgili yönetme-
lik

Organ Toplantılarının Sekretaryası
Oda Sicil / 
Muamelat

5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

Evrak Kayıt İşlemleri
Oda Sicil / 
Muamelat

5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

Ülke/Sektör RaporlarınınHazırlanması
Oda Sicil / 
Muamelat

5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik
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YÜKÜMLÜLÜK İLGİLİ BÖLÜM YASAL DAYANAK

Personel Özlük Dosyalarının Düzenlenmesi ve 
Muhafazası

İnsan Kaynakları
5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik
657 Devlet Memurları Kanunu ve
İlgili Yönetmelik

Personel İşe Giriş-Çıkış İşlemlerinin Yapılması İnsan Kaynakları
5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik
657 Devlet Memurları Kanunu ve
İlgili Yönetmelik

Personel Ücretli Ve Ücretsiz İzinlerinin Takibi İnsan Kaynakları
5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik
657 Devlet Memurları Kanunu ve
İlgili Yönetmelik

Personel Bordro Sistemi Üzerinden Giriş-Çıkış 
İşlemleri-Terfi, Kademe/Derece Güncellemesi-Si-
gorta ve Vergi ile ilgili işlemlerin takibini yapmak

İnsan Kaynakları
5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik
657 Devlet Memurları Kanunu ve
İlgili Yönetmelik

Yıllık Tahmini ve Gerçekleşen
Bütçelerini Hazırlamak

Muhasebe Birimi Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Aylık Mizan ve Banka Hesaplarının
Takibini Yapmak

Muhasebe Birimi Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Odaya Ait Her Türlü Alacağın
Tahsilatını Yapmak

Muhasebe Birimi Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Oda İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi Muhasebe Birimi Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

GELİR-Gider Bütçesini Hazırlayarak Hesapları İn-
celeme Komisyonuna Sunmak

Muhasebe Birimi Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Odaca Yapılması Gereken Ödemeleri
Takip Etmek

Muhasebe Birimi Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

İş Makinesi Tescil İşlemleri Sanayi Birimi İş Makinesi Tescil Esasları

İhracat Belgelerinin Düzenlenmesi Sanayi Birimi Dış Ticaret Mevzuatı

Kapasite ve Ekspertiz Raporu İşlemleri Sanayi Birimi Kapasite Raporu Esasları

Web Sitesi Yönetimi
Bilgi İşlem ve

Haberleşme Birimi
5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

Oda Gazetesini ve Dergisini Hazırlamak ve 
Basımını Gerçekleştirmek

Bilgi İşlem ve
Haberleşme Birimi

5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

İlgili Birim Tarafından Tüm Rapor ve Bültenlerin 
Basım Yayın İşlemlerini Yürütmek

Bilgi İşlem ve
Haberleşme Birimi

5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

Oda tarafından Organize Edilen Fotoğraf ve Video 
Çekimlerini Yapmak, 

Bilgi İşlem ve
Haberleşme Birimi

5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

Oda Personeline ve Üyelerine Verilecek Eğitim 
Seminer vb. Etkinlikler

Proje Birimi 5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik

KOSGEB Destek Teşvikleri Hakkında
Danışmanlık

Proje Birimi KOSGEB Kanunu

Hibe-Fon Teşvik ve Projeler Hakkında
Danışmanlık

Proje Birimi
5174 sayılı kanun ve ilgili
yönetmelik

Odaya Ait Projelerin Hazırlanması ve
Uygulanması

Proje Birimi 5174 sayılı kanun ve ilgili yönetmelik
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YÜKÜMLÜLÜK İLGİLİ BÖLÜM YASAL DAYANAK

K1-K1*-K2-K2*-K3-K1(Ö) Belgelerin Kayıt, İptal, 
Güncelleme, Yenileme işlemlerini yapmak

K-Yetki Belgesi - 
Sayısal Takograf 

Birimi

K Belgesi Karayolu Taşıma Yönet-
meliği İlgili Kanunu Yönetmelik ve 
Protokoller

Sayısal/Dijital Takograf Kartları Kayıt, 
Güncelleme,Yenileme ve İptal İşlemlerini yapmak

İK-Yetki Belgesi -
Sayısal Takograf

Birimi

Karayolu Ulaştırma Genel Müdürlü-
ğü Sayısal Takograf Yönetmeliği ve 
İlgili Genelgeler ve Protokoller

Odaya ve Ticaret Siciline Ait Her Türlü
Davayı ve İcra Takibini Takip Etmek
ve Yürütmek

Hukuk Müşavirliği Yürürlükteki Tüm Mevzuat

Hukuki Konularda Görüş Bildirmek Hukuk Müşavirliği Yürürlükteki Tüm Mevzuat

Disiplin Kurulu Sekretarya İşlemlerini Yürütmek Hukuk Müşavirliği

Oda Borsa ve Üyelerine Verilecek
Disiplin ve Para Cezaları ile Disiplin 
Kurulu ve Yüksek Disiplin Kurulu 
Hakkında Yönetmelik

3. İNSAN KAYNAKLARI

ÇALIŞMA YIL ANALİZİ

YAŞ ANALİZİ CİNSİYET DAĞILIMI

EĞİTİM ANALİZİ 

10 kişinin çalıştığı Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasında çalışanların demografik dağılımlarına ilişkin grafikler 
aşağıda sunulmaktadır
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DİL ANALİZİ
FİZİKSEL KAYNAKLAR:

Sürekli Eğitim Katı;

YAZILIMLAR

Sıra No Yazılım Türü Bulunduğu Birim Sayısı

1 TOBB Net Programı
Mali İşler ve İnsan Kaynakları, Oda Sicil, İş Makineleri, Bilgi    
İşlem, Ticaret Sicili

1

2 MERSİS Ticaret Sicili, 1

3 SMS Programı Mali İşler ve İnsan Kaynakları - Bilgi İşlem 1

4 Bordro Programı Mali İşler ve İnsan Kaynakları, 1

5 Calender Programı Bilgi İşlem ve Haberleşme Birimi 1

6 Trello Programı Bilgi İşlem ve Haberleşme Birimi 1

Oda 12 adet ayrı birimden ve hizmet biriminden oluşmaktadır. 

• 3 adet yönetici odası,
• 4 adet personel odası,
• 2 adet toplantı salonu,
• 1 adet bekleme odası,
• 1 adet arşiv odası 
• 1 adet sistem odası,
• 1 adet mutfak, 
• 1 adet mescit
• 2 adet lavabo,

1. Genel Sekreterlik 

2. Ticaret Sicil Müdürlüğü 

3. Oda Sicil Birimi

4. Mali İşler ve İnsan Kaynakları Birimi

5. Bilgi İşlem ve Haberleşme Birimi

6. Dış Ticaret Birimi

7. Ulaştırma Birimi

8. Kalite/ Akreditasyon Birimi

9. Lobi ve Temsil Koordinatörlüğü 

10. Eğitim ve Projeler Birimi

11. AR-GE ve İstatistik Birimi

12. Destek Hizmetleri Birimi

• Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının, TOBB tarafından hazırlanan yazılımları internet üzerinden kullanmaktadır.

• Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası https://www.bintso.org.tr adresinden internet hizmeti vermektedir.

• Ayrıca, Facebook, Twitter gibi sosyal medyayı da kullanmaktadır.

• Bunların yanı sıra, bilgisayarlarında lisanslı Ms Office programı kullanılmaktadır.

Odada 10 adet PC ve 3 adet laptop bulunmaktadır.

• 1 adet toplantı salonu • 1 adet eğitim odası •  1 adet arşiv, depo odası • Hizmet Birimi

TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
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DONANIMLAR

Sıra No Donanım Türü Bulunduğu Birim Sayısı

1 Masaüstü Bilgisayar Tüm Birimler 10

2 Dizüstü Bilgisayar Başkanlık, Toplantı Salonu, Meclis Salonu 3

3 Yazıcı Oda Sicil, Ticaret Sicil, Muhasebe, Bilgi İşlem 4

4 Fotokopi Makinası Oda Sicil 1

5 Faks Muhasebe 1

6 Tarayıcı Evrak Kayıt, Oda Sicil, Bilgi İşlem 3

7 Projeksiyon Toplantı Salonu, Meclis Salonu, Sınıf 4

8 Klimalar Başkanlık, Oda Sicil, Meclis Salonu 5

9
Profesyonel Fotoğraf 
Makinesi

Bilgi İşlem 3

10 Salon Tipi Klima Toplantı Salonu 2

11 Kart Baskı Makinesi Bilgi İşlem 1

12 Kamera Sistemi Bilgi İşlem 1

13 Cep Telefonu Özel Kalem 1

14 Makam Aracı (12/AS 001) Şoför 1
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4. ORGANİZASYON ŞEMASI
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5. GELECEĞE DÖNÜK YÖNÜN BELİRLENMESİ

Bingöl’de Ticaret ve Sanayinin gelişmesi amacıyla kurulmuş olan odamızın;

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası; 

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası; 

• Üyelerimizin İhtiyaçlarına kalite standartlarında cevap vererek gücünü artırma, 
• Kentin öncü kuruluşu olmak. 

• Bölgesel ve Ulusal düzeyde üyelerimizi temsil ederek üretime ve ihracata dayalı bir Bingöl oluşturmak.
• Yatırımı ve istihdamı artırıcı ortamın oluşmasında katkıda bulunmak. 

• Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini (TOBB) ilimizde en iyi şekilde temsil eder. Odamızda TS EN ISO 9001 
Kalite Yönetim Sistemlerine ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet standartlarına uygun şekilde Oda Yöne-
tim Sistemimizi kurgulayarak uygular ve bu sistemi devamlı geliştirmeye çalışır. 

• Üye mesleklerinin genel menfaatlere uygun bir şekilde gelişimine katkıda bulunur. 
• Üyelerimiz arasında mesleki ahlak ve dürüstlüğünü hâkim kılmaya çalışır. 
• Üye memnuniyetini yasal şartlar çerçevesinde en üst seviyede tutmayı hedefler. 
• İlimizin Ticari ve Sanayi alanındaki gelişimine öncülük eder. 
• Oda bünyesinde kalifiye elemanları istihdam eder, personelin motivasyonuna önem verir, personelin 

devamlı mesleki gelişimini hedefler. 
• Yasa ve mevzuatlara uyar. Devlet sorumluluğunda aldığı görevleri en iyi, en doğru şekilde ve zamanında 

yerine getirir. 
• Meslek gruplarının mesleğe dair problemlerinin çözümlerinde etkin rol alır, ilgili kamu kuruluşları ile gö-

rüşür. 
• Ekonomik faaliyetlerin yanı sıra, sosyal dayanışma ve kültürel faaliyetlere önem verir.

• Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin kolaylaştırıl-
ması ve geliştirilmesi gibi faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde 5174 sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynak-
larını kullanır. 

• BİNTSO’nun verdiği hizmetler ve aidatlara ilişkin tarifeler, 5174 sayılı Kanun’da belirtilen hükümler doğ-
rultusunda her Mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından bölgenin sosyo-ekonomik koşullarına göre 
belirlenir ve ilan edilir. 

• BİNTSO’nun bütçesi, plan ve programlarının gerekleri ile fayda ve maliyet unsurları göz önünde tutularak 
verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve hesap dönemine göre hazırlanır ve uygulanır. 

• Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası’ nın yıllık gelirlerine göre (kaynak), harcamalar planlanır. Bu plan çerçeve-
since harcamalar düzenlenir ve kaynak- harcama dengesi sağlanır. 

• Bütçeden harcama, yönetim kurulu başkanı veya yetkilendireceği yardımcısı ve genel sekreterin veya 
sayman üyenin ortak imzası ile yapılır. Genel sekreterin bulunmadığı hallerde, genel sekreter yerine say-
man üyenin imzası aranır. 

• Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre hareket eden BİNTSO, genel kabul görmüş muhasebe ilkelerine 
ve tek düzen hesap planına uygun olarak muhasebe kayıtlarını düzenler. 

• BİNTSO harcamaların yapılması, gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, doğru ve zama-
nında bilgi ilkelerini benimser. 

• Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli olarak mali raporlarını 
hesapları inceleme komisyonuna, ilgili organlara ve oda üyelerine sunar. 

• Odanın maddi duran varlıkları (hizmet binası vb) terör saldırısı, yangın, deprem vb risklere karşılık sigor-
talanır.

MİSYONU

VİZYONU

KALİTE POLİTİKAMIZ  

MALİ POLİTİKAMIZ 



BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

58

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası; 

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası; 

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası; 

• Yetenek ve bütçe imkânları doğrultusunda yeterli sayıda insan kaynağını istihdam eder, 
• Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ve iyileştirme ortamını hazırlar, 
• Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda mevzuat ve sözleşme 

gereklerini uygular, 
• Personel çalışma ortamının iyileştirilmesini sağlar, 
• Çalışanların kurum aidiyetini ön planda tutar, 
• Personel motivasyonunu sürekli yüksek tutar, 
• Çalışan performansını düzenli olarak izler, performansı doğrultusunda ceza-ödül uygulamaları yapar, 
• Çalışan öneri ve beklenti ve şikâyetlerini dikkate alır ve mümkün olduğu müddetçe çözüme kavuşturur, 
• Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratır, 
• Çalışma hayatı ile ilgili yasa ve kuralları tam olarak uygular.

• Odamıza gelen günlük gazetelerden Odamızla doğrudan ve/veya dolaylı ilgisi olan haberlerin birer kop-
yasını alır, 

• Oda Politikalarını duyurmak ve faaliyetlerini yaymak için Bingöl Ticaret Gazetesini ve kurumsal WEB 
sitesini kullanır. Gazete yılda 6 kez yayınlanır ve üyelere ücretsiz olarak dağıtılır. 

• Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayınlar, Meclise ve isteyen üyelere sunar ve web 
sayfasında yayınlanır, 

• Bingöl TSO tarafından gündeme getirilen konular veya gündemde yer alan konular ile ilgili Odanın görüş 
ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenler,

• SMS mesajları, afiş, poster ve ilanlar ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurur,  
• Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet vermesinin sağlar, 
• Odanın görüş ve önerilerini hedef kitleye ulaştıracak her türlü organizasyonun (toplantı, konferans, semi-

ner, ödül töreni vb.) basına açık olarak yapar, 
• Yerel ve ulusal basın kuruluşlarının iletişim bilgilerinin yer aldığı bir veri tabanı oluşturur,
• Oda haberlerini ve faaliyetlerini üyelerini bilgilendirmek maksadıyla sosyal medyada güncel olarak pay-

laşır (facebook, twitter vs.)

• Güncel ve güvenilir kurumsal verileri karar alma-hizmet süreçlerinde etkin kullanır, 
• İş sürekliliğini sağlamak amacıyla, verimlilik, gizlilik, erişilebilirlik, güvenlik ilkelerini dikkate alır, 
• Teknolojiyi yakından takip eder. 
• Üyelerinin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak, kurumsal gelişimlerini sağlamak amacıyla günümüz ihti-

yaçlarına uygun mevcut süreçlerin sürekliliğini sağlar, 
• Bilgi işlem altyapısının sürekli iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunur.

• Oda üyelerinin şikâyet, talep ve soruları ön yargısız ve adil bir şekilde değerlendirilir ve en kısa sürede 
çözülür. Tüm iletişim kanalları üyelere açıktır, 

• Üyelerimiz talep, öneri ve şikâyetlerini kolayca odamıza iletebilir, 
• Üyelerimiz için lobicilik faaliyetlerinde bulunulur, 
• Üyelerin ve çalışanların eğitim ihtiyaçları belirlenir ve gerekli eğitimler düzenlenir. 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI 

HABERLEŞME VE İLETİŞİM POLİTİKASI 

BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ POLİTİKASI 

ÜYE İLİŞKİLERİ  
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• Kanunla verilmiş “görevler” ile üyelerinin ihtiyaçlarına yönelik “hizmetleri” nitelikli biçimde ve üye mem-
nuniyeti prensibi ile vermeyi, 

• Bingöl’ün kalkınma sürecinde etkin biçimde rol almayı,
• Bunun için odayı, Çağdaş Yönetim anlayışı ile “yöneterek”, güçlü bir kurumsal yapı oluşturmayı amaç-

lamaktadır.

ŞİKÂYETLERİ ELE ALMA POLİTİKASI 
Odamız  5174  Sayılı  Kanuna  tabi tüzel  kişiliğe  sahip,  kamu  kurumu niteliğinde  bir  mes-

lek  kuruluşudur.
Müşterilerimiz başta üyelerimiz olmak üzere hizmet verdiğimiz diğer kişi, kurum ve kuruluş-

lardır. Müşteri memnuniyeti çerçevesinde oluşturulan Müşteri Şikâyetleri Ele Alma Politikamızın 
temel unsurları şöyledir; Müşterilerimizin   memnuniyetini   sağlamak,   sunmuş   olduğumuz   
hizmetlerin   kalitesini   arttırmak   için proseslerimizi sürekli iyileştirmeye tabi tutmaktayız. Sü-
rekli iyileştirmeler doğrultusunda odamızın hizmetleri ile ilgili yapılacak her türlü şikâyeti;

ŞEFFAFLIK
Şikâyetlerin üyelerimiz tarafından rahatça öğrenebilmesi, tüm faaliyetlerin açıklıkla, hiçbir 
gizlilik olmadan gerçekleştirilmesini ifade eder.

ERİŞİLEBİLİRLİK
Üyelerimiz şikâyetleri için odamız iletişim araçlarından herhangi birini kullanarak (web say-
famız, telefon, mail) bize ulaşabilir.

CEVAP VEREBİLİRLİK Şikâyetin ilerleyişi ve sonucu hakkında talep edilen iletişim aracı ile bilgi şekilde verilecektir.

OBJEKTİFLİK
Her bir şikâyet titizlikle, adil, objektif ve tarafsız değerlendirilmekte, şikâyet kapatılıncaya 
kadar süreç takip edilmektedir.

GİZLİLİK
Üyelerimize ilişkin her türlü kişisel bilgiler gizli tutulmakta, onayları olmadan üçüncü taraf-
larla paylaşılmamaktadır.

YASALARA 
UYGUNLUK

Her türlü çalışma yasalara uygun bir şekilde, genellik ve eşitlik değerlerine dikkat edilerek 
adil bir şekilde yapılır.

ÜCRETLER 
Şikâyet, soru ve isteklerinizin değerlendirilmesi ve sonuca ulaşılmasında herhangi bir ücret 
talep edilmemektedir.

MÜŞTERİ ODAKLI
 YAKLAŞIM

Odamız politikası ve yasal gereklilikler çerçevesinde üyelerimizin şikâyet, soru ve istekleri-
ne uygulanabilir çözümler sunulmaktadır.

HESAP VEREBİLİRLİK Şikâyet, soru ve istekler kayıt altına alınmakta ve üyelerimiz bilgilendirilmektedir.

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME
Üyelerimizden gelen  geri bildirimler ve  iyi  uygulama örnekleri iş süreçlerimizin iyileştiril-
mesinde ve geliştirilmesinde kullanılmakta, üye odaklı yaklaşım gözetilmektedir. Prensip-
lerine uygun olarak ele almayı taahhüt etmektedir.

Odanın stratejik amaç ve hedeflerinin oluşturulmasında öncelikle, GZFT analizi, iç ve dış paydaş anket so-
nuçlarından elde edilen görüş ve öneriler belirleyici unsur olmuş, bunların üst belgelerle olan ilişkileri değerlen-
dirilmiştir. Katılımcılık esas alınarak yürütülen çalışmalar sonucunda 3 Stratejik Amaç ile bu amaçları gerçek-
leştirmeye yönelik 15 hedef tespit edilmiştir.

Bu temel konular bağlamında odayı vizyonuna taşıyacak Stratejik Amaçlar aşağıdaki biçimde belirlenmiştir.

Bu Amaçların gerekçeleri ve her Amaca ilişkin Hedefler aşağıda sunulmaktadır.

Amaç 1. Bingöl’ün Kalkınması Sürecinde Önemli Rol Üstlenmek 

Amaç 2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi

Amaç 3. Üyelerimizi Memnun Edecek Hizmetleri Geliştirmek 

5.1 Stratejik Amaç ve Hedefler

ÜYE İLİŞKİLERİ  
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası; 
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Kalkınma Sürecinde Odanın Rolü…
Oda, sunduğu hizmetlerin dışında, konumu ve gücü gereği, paydaşları tarafından, bölgesinde kalkınmanın 

önemli bir aktörü olarak konumlandırılmaktadır. Bu anlamda önemli beklentilerden biri, kent dinamiklerini ha-
rekete geçirerek, bölgesel kalkınma sürecine katma değer sağlayacak çalışmalar yürütülmesidir. Bu, kuruluş 
amaçlarının yanı sıra, toplumun algısı sonucu odaya biçilen bir roldür. Oda, bölgesel kalkınmaya yönelik faali-
yetlere, sosyal sorumluluğu çerçevesinde her türlü desteği vermek durumundadır.

Amaç 1. Bingöl’ün Kalkınması Sürecinde Önemli Rol Üstlenmek
Hedef 1.1. Turizm sektörünün gelişmesi için çalışmalar yapılması 

Hedef 1.2. Eğitim/mesleki eğitim seviyesinin gelişmesi için çalışmalar yapılması

Hedef 1.3. İşletmelerimizin kurumsal kapasitelerinin gelişmesi için çalışmalar yapılması

Hedef 1.4. Tarım ve hayvancılık ürünlerinin katmadeğerli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması

Hedef 1.5. Paydaşlarla işbirlikleri geliştirilmesi

Hedef 1.6. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılması

Hedef 1.7. İhracatın artırılması için çalışmalar yapılması

Amaç 1.’e ilişkin Hedeflerin Performans Gösterge ve Performans Hedefleri Tablosu

Stratejik Amaç 1. Bingöl’ün Kalkınması Sürecinde Önemli Rol Üstlenmek

Hedef 1.1. Turizm sektörünün gelişmesi için çalışmalar yapılması.

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R

Festival niteliğinde “Bingöl Turizm Tanıtım Organizasyonu” gerçekleştirilmesine Katkıda Bulu-
nulması  (Ulusal ve Uluslararası fonlardan destek alınması için projeler hazırlanması),

Kış Turizmi etkinliklerinin kalıcı ve sürdürülebilir olmasının sağlanması için çalışmalar yapılması,

Termal Turizmin gelişimi ve yaygınlaştırılması için çalışmalar yapılması

Doğa turizminin gelişmesi için çalıştay yapılması,

Bingöl için Doğa Turizmi master Planının yapılması

Turizm ile ilgili lobi faaliyetleri,

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Bingöl Turizm Tanıtım Organizasyonu Katkı Faaliyetleri 4

Organize Edilen Çalıştay sayısı 4

Bingöl için Doğa Turizmi master Planı 1

Hedef 1.2. Eğitim/mesleki eğitim seviyesinin gelişmesi için çalışmalar yapılması.

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R

Eğitim ve mesleki eğitim sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı,
Çözüm önerileri eylem planı hazırlanması,
Eğitim ve Mesleki Eğitimin gelişmesi için Sivil Toplum Örgütlerinin etkinliğinin artırılması çalış-
maları,

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Eğitim ve mesleki eğitim sorunları için organize edilen çalıştay 
sayısı

4

Çözüm önerileri eylem planı 1

Sivil Toplum Örgütlerinin etkinliğinin artırılması için organize 
edilen çalıştay sayısı

4
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Hedef 1.3. İşletmelerimizin kurumsal kapasitelerinin gelişmesi için çalışmalar yapılması.
O

LA
S

I 
FA

A
Lİ

Y
E

TL
E

R

Üyelerin yapısal sorunlarının belirlenmesi için araştırma yapılması ve sonuçlarına göre eylemler 
gerçekleştirilmesi, Üyelerin birleşerek büyümelerinin sağlanması için bilinç yaratma çalışmaları
Sektörel Analizler (Her sene bir sektör)
Konu ile ilgili Fırat Kalkınma Ajansı vb. fon kuruluşlarına proje hazırlanması,

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Üye İşyeri Ziyaret Programı Raporu 4

Hazırlanan proje sayısı 4

Sektörel Analiz Raporu (Her sene bir sektör) 4

Hedef 1.4. Tarım ve Hayvancılık ürünlerinin katmadeğerli hale getirilmesi için çalışmalar yapılması

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R Pilot üniversite olarak seçilen Bingöl Üniversitesinin bal konusunda yapmış olduğu çalışmaları 

desteklemek ve sonuçlarının ticarileşmesi için çaba sarf etmek
Bingöl yöresel tarım ve hayvancılık ürünlerinin coğrafi işaret başvurularında öncü kuruluş olmak
Bingöl balının ulusal ve uluslararası pazarlarda marka değerini arttırmak için çalışmalarda ön-
cülük yapmak

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Üniversite ile yapılan işbirliği sayısı 8

Coğrafi İşaret Başvuru Sayısı 2

Fuar Standı Açılmasında Katkıda Bulunulmak 2

Hedef 1.5. Paydaşlarla işbirlikleri geliştirilmesi

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R

Paydaş analizi yapılması (etki ve önem sıralaması),
Fırat Kalkınma Ajansı ile işbirliği imkânlarının araştırılması,
Üniversite ile işbirliği protokolü yapılması,

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Paydaş Analiz Raporu -

Fırat Kalkınma Ajansı ile Yapılan Toplantı Sayısı 12

Üniversite ile işbirliği protokolü 1

Hedef 1.6. İstihdamın artırılması için çalışmalar yapılması

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R

İŞKUR ile işbirlikleri yapılması
Mesleki Eğitim çalışmaları için Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirlikleri,
İl İstihdam Kurulunda daha etkili olmak için çalışmalar,

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

İŞKUR ile işbirliği protokolü sayısı 2

Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği protokolü sayısı 2

İl İstihdam Kurulunda daha etkili olmak için Yapılan lobi çalışması 1
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Hedef 1.7. İhracatın artırılması için çalışmalar yapılması
O

LA
S

I 
FA

A
Lİ

Y
E

TL
E

R

İhracat potansiyeli olan üyelerin belirlenmesi,
İhracat ve ilgili mevzuat eğitimleri,
Trade-Map web sitesinin kullanımı için çalışanlara eğitim aldırılması

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

İhracatçı Üye Ziyaret Raporu 2

İhracat ve ilgili mevzuat eğitim Programları 4

Trade-Map web sitesinin kullanımı için çalışanlara eğitim programı 2

Güçlü Kurumsal Yapı…
Odanın,

güçlü bir kurumsal yapıya sahip olması gerekmektedir.
Güçlü Kurumsal Yapılar, ancak sağlıklı organizasyonel yapının üzerine inşa edilebilir. 

Kaynakların bilgiye dayalı kararlarla yönetilmesi, odanın orta ve uzun dönemli planlama ile yönlendirilmesi, 
üye ilişkilerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, bilişim teknolojilerinin etkin ve verimli biçimde kullanılması ve 
hizmetlerin sağlıklı biçimde sunulması için odanın kurumsallaşma sürecini tamamlaması gerekmektedir.

Kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış, dolayısıyla hizmetlerini kişilerden bağımsız hale getirememiş or-
ganizasyonların çağdaş yönetim anlayışı ile yönetilebilmesi mümkün değildir. 

Kurumsallaşamayan, Kurumsal Yönetişim İlkelerini içselleştiremeyen, bilgiye dayalı politikalar üretemeyen, 
kısacası planlı hareket edemeyen organizasyonların günümüz şartlarında mevcudiyetlerini sürdürebilme şans-
ları pek kalmamaktadır.

Amaç 2. Kurumsal Yapının İyileştirilmesi
Hedef 2.1. Oda organlarının mevzuata uygun ve verimli biçimde çalışması sağlanması.

Hedef 2.2. Çalışanlarımızın odaya katkıları artırılması.

Hedef 2.3. Odanın tanıtım ve iletişim kapasitesi geliştirilmesi 

Hedef 2.4. Üyelerle daha güçlü ilişkiler kurulması

Hedef 2.5. Odanın kurumsallaşma süreci sağlıklı biçimde yürütülmesi

• mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmesi, 

• üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek hizmetleri, kalite anlayışı içerisinde sunabilmesi,

• ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilmesi için 



2020-2024 STRATEJİK PLANI

63

Amaç 2.’ye ilişkin Hedeflerin Performans Gösterge ve Performans Hedefleri Tablosu

Hedef 2.1. Oda organlarının mevzuata uygun ve verimli biçimde çalışması sağlanması.

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R

Organ (Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Meslek Komiteleri vb.) üyelerine oryantasyon 
eğitimlerin verilmesi,
Yönetici eğitimlerinin Düzenlenmesi (Liderlik, Karar süreçleri, İletişim vb.),
Meslek komitelerinin verimli çalışması için çalışmaların yapılması,

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Organ (Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Meslek Komi-
teleri vb.) üyelerine oryantasyon eğitim programı

2

Yönetici eğitim programı (Liderlik, Karar süreçleri, İletişim vb.) 2

Meslek komitelerinin verimli çalışması için çalışma toplantıları 8

Hedef 2.2. Çalışanların odaya katkıları artırılması

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R

Çalışan Memnuniyetinin tespitinin Yapılması,
Çalışan performanslarının ölçülmesi ve ödüllendirme,
Çalışan görüş-öneri sisteminin uygulanması

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Çalışan Memnuniyetinin tespit çalışması 4

Çalışan performanslarının ödüllendirme yemek programı yapılması 4

Çalışan görüş-öneri sistemini yıllık raporu oluşturulması 4

Hedef 2.3. Odanın tanıtım ve iletişim kapasitesi geliştirilmesi

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R

Kurumsal Kimlik Kılavuzunun oluşturulması,
Toplum Memnuniyet anketi (algı araştırması) yapılması,
İletişim Planının hazırlanması ve uygulanması,

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Kurumsal Kimlik Kılavuzu 1

Toplum Memnuniyet anket raporu 4

İletişim Planı 1
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Hedef 2.4. Üyelerle daha güçlü ilişkiler kurulması
O

LA
S

I 
FA

A
Lİ

Y
E

TL
E

R

Üye iletişim bilgilerinin güncellenmesi
Üye İşyeri ziyaret programları düzenlenmesi,
Üye memnuniyet anketi yapılması,

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Güncel Üye iletişim Listesi 2

Üye İşyeri ziyaret programı 4

Üye memnuniyet anketi sonuç raporu 4

Hedef 2.5. Odanın kurumsallaşma süreci sağlıklı biçimde yürütülmesi

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet standartlarının uy-
gulanması konusunda tüm oda personellerin bilgilendirme çalışmalarının yapılması,
Süreç İyileştirme çalışmaları yapılması,
Arşivdeki dokümanların taranarak bilgisayara girilmesi,

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 10002 Müşteri 
Memnuniyet standartlarının uygulanması konusunda tüm oda 
personellerin bilgilendirme çalışmalarının yapılması

8

Kalite çemberleri toplantıları yapılması 8

Arşivdeki dokümanların tarama hizmet alım sözleşmesi 4

Hizmetlerde Üye Memnuniyeti 

Odanın, kanun gereği kendisine verilmiş olan görevleri, kamu adına yerine getirmenin yanı sıra, Çağdaş 
Odacılıkta olduğu gibi, “üyelerini uluslararası pazarlarda rekabet edebilir seviyeye getirmek” gibi önemli bir 
misyonu daha vardır.

Bu misyon çerçevesinde, oda, üyelerinin; kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet düzeylerini artır-
maları, yeni iş olanakları bulmaları, uluslararası pazarlara açılmaları gibi konularda onların en büyük destekçisi 
olmak durumundadır.

Kalite, “üyelerin beklentisinin karşılanma düzeyi” olarak tanımlandığından, Oda, mevzuatla verilmiş görevleri 
yerine getirirken en yüksek memnuniyet seviyesini yakalamasının yanı sıra, üyelerinin sorunlarına çözüm ürete-
cek ve ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri de en iyi biçimde sunmak zorundadır.

Yönetim anlayışı ve Kurumsal Kapasitenin niteliği, Hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilemektedir.

Amaç 3. Üyeleri Memnun Edecek Hizmetleri Geliştirmek 
Hedef 3.1. Üyelerin komite ve sektörel bazda, nitelikli biçimde, bir araya gelmeleri sağlanması

Hedef 3.2.  Üyelere sunulan bilgi ve danışmanlık hizmeti nitelikli hale getirilmesi

Hedef 3.3. Üyelere yönelik eğitimler, işlerini geliştirme ve ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi
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Amaç 3. Üyeleri Memnun Edecek Hizmetleri Geliştirmek

Hedef 3.1. Üyelerin komite ve sektörel bazda, nitelikli biçimde, bir araya gelmeleri sağlanması.

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R

Meslek Komitelerinin ödüllendirilmesi,
Meslek Komiteleri toplantı katılım performansının takibi yapılması,
Kahvaltılı meslek grup toplantıları düzenlenmesi,

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Meslek Komitelerinin ödüllendirilmesi toplantısı 4

Meslek Komiteleri toplantı katılım performansının takip 
çizelgesi

4

Kahvaltılı meslek grup toplantıları 8

Hedef 3.2. Üyelere sunulan bilgi ve danışmanlık hizmeti nitelikli hale getirilmesi.

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R

Finansmana erişim, teşvik, hibe, destekler vb. bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi,
Bilgilendirme eğitimleri yapılması,
Fiili danışmanlık hizmetleri verilmesi,

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Bilgilendirme toplantı sayısı 4

Bilgilendirme eğitim sayısı 4

Fiili danışmanlık hizmeti raporu 4

Hedef 3.3. Üyelere yönelik eğitimler, işlerini geliştirme ve ihtiyaçları doğrultusunda verilmesi

O
LA

S
I 

FA
A

Lİ
Y

E
TL

E
R

Üyelere yönelik eğitim ihtiyaç araştırmasının yapılması
Üyelerin birleşerek büyümelerinin sağlanması için bilinç yaratma çalışmaları düzenlenmesi,
Üyelere Kurumsal Gelişim Eğitimi (Kurumsallaşma, Verimlilik, Kurumsal Yönetişim vb.) 
Programı Düzenlenmesi

Performans Göstergesi Gös. Hedefi Gerçekleşen Ger. oranı

Üyelere yönelik eğitim ihtiyaç analizı raporu 2

Üyeler arası kümelenme girişimi toplantıları 4

Üyelere Yönelik eğitim ihtiyaç araştırması raporu doğrultusunda 
eğitim programları 

8

Stratejik Planın Maliyetlendirilmesi, İzleme ve Değerlendirilmesinin yapılması, Yıllık Programlar adı verilen 
“Yıllık İş Planları”nda gerçekleştirilmektedir. 

Stratejik Planlar, genellikle, statik olmayıp, dinamik bir yapıya sahiptirler. Ender olarak Ana dokümandaki 
Amaç ve Hedeflerin şartlara göre revizyonu yapılabilmekle beraber, Plana dinamiklik özelliği veren kavram, 
Faaliyetlerdir. Zira, her bir Hedefe ulaşmak için gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler yıl bazında ve her yılın 
sonunda (bütçe hazırlıklarıyla beraber)  bir sonraki yıl için hazırlanarak Yönetim Kuruluna onaylatılmaktadır.
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1.1. Stratejik Plan Tasarımı

Stratejik Planlar; kurumun bulunduğu durumdan, hayal ettiği konuma (Vizyonuna), belirlenmiş süre içerisinde 
ulaşmasını sağlayacak bir yol haritasıdır.

Bingöl TSO’nun Stratejik Planı hazırlanırken yaklaşımımız; ”5N - 1K” yaklaşımıdır. 

Stratejik Plan; “Durum analizi”, “Gelecek Planlaması”, “Maliyetlendirme” ve “İzleme Değerlendirme” aşama-
larından oluşmaktadır.

Durum Analizi: Tamamıyla destek dokümanı konumunda olup, Geleceğin sağlıklı biçimde kurgulanması için 
verilerin analiz edilerek gerekli bilgilerin üretildiği bölümdür.

Gelecek Planlaması: Durum Analizi ile elde edilen bilgiler ışığında; “Ne yapacağız?”, “Neden yapacağız?” 
ve “Nasıl yapacağız?” sorularının cevaplandığı bölümdür. 

“Neden yapacağız?” sorusunun cevabı; “Vizyonumuza” ulaşmak için.
“Ne yapacağız?” sorusunun cevabı: gerçekleştiğinde bizi vizyonumuza ulaştıracak “Amaçlarımız”
“Nasıl yapacağımız?” sorusunun cevabı ise: Her Amacın altındaki  “Hedefleri gerçekleştirerek” biçiminde 

kurgulanmıştır.
Yani 3N: “Neden Yapacağız?”, “Ne Yapacağız?” ve “Nasıl Yapacağız?” 
Aslında bir Stratejik Planın Ana (Master) Dokümanı: bu “3N” kurgusunun yapıldığı dokümandır.
Ancak Stratejik Planın Maliyetlendirilmesi ve izleme değerlendirilmesinin yapılması için; “Ne Zaman?”, “Ne 

Kadara?” ve “Kim İle?” sorularının da cevabının verilmesi gerekmektedir. İşte bu aşama Stratejik Planın Ana 
dokümanına ilave edilmesi gereken, her yıl için ayrı ayrı, Stratejik Planla ilişkili olarak hazırlanacak olan “Yıllık 
(İş Planları) Programlar” ile ortaya konmalıdır.

Yıllık bazda hazırlanan programlarda; “3N” kurgusunun yanına “2N – 1K” kurgusu da eklenmelidir. Yani, “Ne 
Zaman Yapacağız?”, “Ne Kadara Yapacağız?” ve “Kim İle Yapacağız?” sorularının cevapları bizim Yıllık Prog-
ramlarımızı oluşturmak için sormamız ve cevaplamamız gereken sorulardır.

YILLIK PROGRAM (YILLIK İŞ PLANI) İÇİN KURGU

SORU…. ….CEVAP

Ne İçin (Neden) Yapılacak?.... ….Amaçlarımız

Ne(ler) Yapılacak?.... ….Hedeflerimiz

Nasıl Yapılacak?.... ….Faaliyetler/Stratejiler

Ne Zaman Yapılacak?.... ….Zamanlama

Ne Kadara Yapılacak?.... ….Maliyetlendirme (Bütçe İlişkisi)

Kim Tarafından Yapılacak?.... ….Sorumlular

STRATEJİK PLAN ANA DOKÜMANI İÇİN KURGU

SORU…. ….CEVAP

Ne İçin (Neden) Yapılacak?.......   ….Vizyonumuz

Ne(ler) Yapılacak?....... ….Amaçlarımız

Nasıl Yapılacak?....... ….Hedeflerimiz
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Bu kurgulama ışığında; Stratejik Plan hazırlamak için 3 ayrı doküman oluşturulacaktır.

1. Destek Dokümanı; Durum Analizine ilişkin bilgilerin yer aldığı doküman

2. Stratejik Plan Ana Dokümanı; Gelecek Planlaması Vizyon, Misyon, Temel Değerler, Amaçlar ve Hedefler 
ile bu Amaç ve Hedeflerin gerekçelerinin yer aldığı doküman

3. Yıllık Programlar; Yıl bazında Amaç, Hedef, Faaliyet, Zamanlama, Maliyetlendirme ve Sorumluların belir-
lendiği, izleme ve değerlendirme amacıyla da kullanılacak olan doküman (Excell dosyası) 

Bu incelemenin sonuçları Şekil-2’de sunulmuştur. Buna göre çalışanların başarıya değeri konusunda üye 
ve yöneticilerden farklı olarak önem verdikleri görülmektedir. Bunun yanında farklı değer alanlarından bir di-
ğerinin ise hazcılık konusunda olduğu görülmektedir. Bu durumda çalışanların bir işi başarma ve tamamlama 
konusunda iç motivasyon olarak tatmin beklentilerinin yüksek olduğu bu durumun kendi kendine iş başarma 
konusunda avantaj olabileceği değerlendirilmiştir. Bu sonuçlar kurumsal gelecek yöneliminin belirlenmesinde 
kullanılmıştır.

Şekil-2: Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Değerler Analizi

5.2 Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Değerler Analizi
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               BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

                  YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇELER 31.08.2019

Fasıl Fasıl Maddeleri 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kodu Gelirler 31.08.2019

01 Kayıt Ücretleri Faslı 37.680,00 TL 40.000,00 TL 80.245,00 TL 116.200,00 TL 143.000,00 TL 152.710,00 TL 53.290,00 TL 24.030,00 TL

02 Yıllık Aidat Faslı 234.784,00 TL 313.249,00 TL 251.541,20 TL 351.525,01 TL 448.560,30 TL 423.786,99 TL 462.145,38 TL 363.721,83 TL

03 Munzam Aidat Faslı 96.627,00 TL 135.743,00 TL 128.541,04 TL 119.868,09 TL 180.858,27 TL 244.890,59 TL 248.237,31 TL 169.173,67 TL

04
Hizmetler Karşılığı 
Alınan Ücretler 

87.048,00 TL 95.194,00 TL 123.025,05 TL 159.321,06 TL 138.040,90 TL 231.868,92 TL 357.804,21 TL 202.983,21 TL

05 Belge Bedelleri 9.740,00 TL 9.030,00 TL 640,00 TL 31.661,58 TL 64.141,00 TL 33.490,00 TL 34.960,00 TL 20.620,00 TL

06 Yayın Gelirleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.900,00 TL 1.400,00 TL  

07
Şube Temsilcilik 
Gelirleri

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

08
Tarife Tasdik Ücret-
leri Faslı 

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

09
Bağış ve Yardımlar 
Faslı

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 13.275,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

10 Para Cezaları 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

11 Misil Zamları 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

12 Faiz Gelirleri 119.531,00 TL 107.742,00 TL 135.845,33 TL 177.678,25 TL 187.273,40 TL 93.302,88 TL 273.327,45 TL 127.913,04 TL

13 Kira Gelirleri 14.000,00 TL 14.700,00 TL 47.800,00 TL 36.550,00 TL 43.050,00 TL 35.400,00 TL 50.455,00 TL 11.850,00 TL

14
Menkul Kıymet Satış 
Gelirleri

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

15 Kambiyo Gelirleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

16 Sair Gelirler 6.350,00 TL 26.808,00 TL 14.577,75 TL 80,00 TL 13.606,00 TL 540,00 TL 60.000,00 TL  

17
Gemilerden Alınacak 
Ücretler

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

18 Finansman Gelirleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

GELİR TOPLAMI 605.760,00 TL 742.466,00 TL 782.215,37 TL 992.883,99 TL 1.231.804,87 TL 1.218.889,38 TL 1.541.619,35 TL 920.291,75 TL

6. MALİ DURUM
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               BİNGÖL TİCARET VE SANAYİ ODASI

                  YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇELER 31.08.2019

Fasıl Fasıl Maddeleri 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Kodu Giderler

01
Menkul Kıymet Satış 
Giderleri

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

02 Kambiyo Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

03 Sair Giderler 23.420,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

04 Personel Giderleri 110.631,00 TL 206.488,00 TL 325.649,66 TL 364.582,53 TL 454.439,00 TL 652.022,92 TL 630.554,18 TL 595.735,07 TL

05
Dışarıdan Sağlanan 
Fayda Ve Giderler

8.319,00 TL 70.251,00 TL 294.151,92 TL 307.705,16 TL 108.909,26 TL 284.850,04 TL 355.956,50 TL 107.118,78 TL

06 Basın Yayın Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 458,00 TL 6.249,46 TL 52.733,47 TL 49.965,74 TL 12.263,00 TL

07 Sabit Kıymet Gid. 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 2.649,10 TL 826,00 TL 30.885,56 TL 56.334,93 TL 345,00 TL

08 Kira giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

09
 Genel Yönetim 
Giderleri

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 1.858,08 TL 2.274,32 TL 6.590,24 TL 460,25 TL

10
Seyahat Ve Yol 
Giderleri

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 26.062,71 TL 80.956,10 TL 53.930,04 TL 60.038,03 TL 43.687,28 TL

11
Huzur Hakkı 
Giderleri

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

12
Sube /Temsilcilik 
Giderleri

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

13
Birlik Aidatı Kanuni 
Aidat Ve Fonlar

93.277,00 TL 72.059,00 TL 86.521,92 TL 122.199,42 TL 117.355,91 TL 83.961,03 TL 199.896,97 TL 8.007,50 TL

14
Egitim Ve Fuar 
Giderleri

0,00 TL 0,00 TL 7.434,00 TL 0,00 TL 17.124,10 TL 33.998,45 TL 94.080,57 TL 92.484,31 TL

15
Bagıs Ve Yardımlar 
Faslı

0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 27.217,16 TL 54.455,64 TL 25.060,41 TL 5.000,00 TL

16
Vergi Resim Ve 
Harçlar Faslı

169,00 TL 444,00 TL 2.507,47 TL 1.078,45 TL 402,57 TL 388,00 TL 3.562,00 TL 1.054,09 TL

17 Faiz Giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

18 Finansman giderleri 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 23.345,50 TL  

19 Sabit Kıymet Giderleri 0,00 TL 89.590,00 TL 12.999,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL 0,00 TL  

GİDER TOPLAMI 235.816,00 TL 438.832,00 TL 729.263,97 TL 824.735,37 TL 815.337,64 TL 1.249.499,47 TL 1.505.385,07 TL 866.155,28 TL

FARK 369.944,00 TL 303.634,00 TL 52.951,40 TL 168.148,62 TL 416.467,23 TL -30.610,09 TL 36.234,28 TL 54.136,47 TL
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YILLARA GÖRE KARŞILAŞTIRMALI BÜTÇELER

YILLARA GÖRE GELİR GRAFİĞİ

YILLARA GÖRE GİDER GRAFİĞİ

 GELİR GİDER FARK

2012 605.760,00 TL 235.816,00 TL 369.944,00 TL

2013 742.466,00 TL 438.832,00 TL 303.634,00 TL

2014 782.215,37 TL 729.263,00 TL 52.952,37 TL

2015 992.883,99 TL 824.735,37 TL 168.148,62 TL

2016 1.231.804,87 TL 815.337,64 TL 416.467,23 TL

2017 1.218.889,38 TL 1.249.499,47 TL -30.610,09 TL

2018 1.541.619,35 TL 1.505.385,07 TL 36.234,28 TL

2019 920.291,75 TL 866.155,28 TL 54.136,47 TL
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Bingöl'ün ekonomisi hayvancılık, tarım ve ormancılığa dayanır. Bu sektörlerde çalışanlar nüfusun çoğun-
luğunu kapsamaktadır. İmalat ve inşaat sanayiinde çalışanlar faal nüfusun %3’nü oluşturmaktadır. Şehirde 
önemli bir sanayi tesisi bulunmamaktadır.

Şehir ekonomisinde önemli bir yer kaplayan hayvancılık en önemli geçim kaynağıdır. Köylülerin büyük ço-
ğunluğu geçimini bu sektörden karşılamaktadır. Arıcılık ve kümes hayvanı yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Canlı 
hayvan ve süt ürünleri satışından önemli bir gelir elde edilmektedir.

Yeraltı kaynakları açısından yeterli rezerve ve zenginliğe sahip olmayan Bingöl de Geç ilçesinde demir, Kar-
lıova ilçesinde ise linyit yatakları mevcuttur. Yeni Açılan Organize Sanayi ile bir çok fabrika kurulmuş olup ve 
hava yolu ulaşımının bitmesiyle daha da fazla fabrikalar açılarak Bingöl iline büyük oranda ekonomik güç katı-
lacaktır.

Bingöl, 2013 yılında faaliyete geçen havaalanı, 2007 yılında kurulan ve hızla gelişen Üniversitesi, birçok işlet-
meye ev sahipliği yapan Organize Sanayi Bölgesi ve küçük sanayi siteleri, 2015 yılında tamamlanan belediye 
altyapı ve üst yapı çalışmaları, tamamlanmış ve çalışmaları devam eden bölünmüş yolları ile son yıllarda yatırım 
altyapısını tamamlama anlamında önemli bir ivme yakalamıştır.

İlin doğal güzellikleri, yer altı kaynakları, mera hayvancılığına uygun sahaları, hayvancılık sektöründe yetiş-
miş insan gücü, coğrafi konumu Bingöl’ün kalkınmada öne çıkan unsurlarıdır. İlde tarım ve hayvancılık, tekstil, 
inşaat malzemeleri, madencilik, enerji, turizm ve imalat sanayi sektörleri yatırım fırsatları sunan temel sektörler 
olarak ön plana çıkmaktadır.

Özellikle 2012 yılında yürürlüğe giren yeni teşvik sistemiyle en fazla desteğin sağlandığı 6. Bölge illeri arasın-
da yer alması ilimizin kalkınma sürecinde çok önemli bir fırsattır. Nitekim ilimizde 2012 yılından sonra gerçekle-
şen yatırım teşvik belgeli yatırımlar Bingöl’ün bu fırsattan yararlanmaya başladığını göstermektedir.

Bingöl ili coğrafi konumu itibariyle Orta Anadolu’yu İran’a bağlayan güzergah ile GAP bölgesini Karadeniz’e 
bağlayan güzergahın kesiştiği noktada yer almaktadır. Bu yönüyle Bingöl bir kavşak noktasıdır. Devlet yolları, 
acil eylem planı kapsamındaki yollardan olup, Elazığ-Bingöl devlet yolu bölünmüş yol çalışmaları ile Muş-Bin-
göl devlet yolu bölünmüş yol çalışmaları tamamlanmış, GAP bölgesini Karadeniz’e bağlayacak Diyarbakır-Bin-
göl-Erzurum bölünmüş yol yapım işi ihale edilmiş ve çalışmaları devam etmektedir.

Ayrıca İl, Doğu Anadolu Bölgesi’ni batıya bağlayan demiryolları hattı üzerinde bulunmaktadır.
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Odamız; ISO 9001:2015 KYS’ n de geçen ilgili taraflar maddesini, iç ve dış paydaşlar olarak tanımlamıştır.

Stratejik planında da kullandığı bu paydaşlık ilişkisi, Paydaşların etki ve önem derecelendirmesi yapılırken 
Paydaşın etki derecesi (Zayıf – Güçlü), Paydaşın önem derecesi (Önemli – Önemsiz) matrisi kullanılmış olup 
sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmiştir.

İÇ PAYDAŞLAR KYS İLE İLGİLİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLER

Oda Çalışanları

1. Motivasyon   
2. Eğitim İhtiyacı 
3. Performans Ölçümü   
4. Sosyal Ve Özlük Haklar
5. Yönetim Süreçlerine Katılım
6. İç İletişim Kuralları
7. Görev Yetki Ve Sorumlulukların Belirlenmesi
8. Ödüllendirme
9. Terfi Ve Takdir
10. Uygun Çalışma Ortamı Ve Çevre
11. Teknolojik Altyapı

Oda Üyeleri

1. İlgi Ve İşlerinin Eksiksiz Tamamlanması
2. Memnuniyet ve Yönetim Süreçlerine Katılım
3. Şikâyet Öneri ve Beklentilerine Uygun İşler
4. Zamanında İşlemlerin Teslimi
5. Olası Tüm Kolaylıklar
6. İş Geliştirmelerine Yönelik Etkinlik ve Lobicilik Faaliyeti
7. Bilgilendirme ve Eğitimler

Oda Yönetim Kurulu

1. Tam katılım ve Nitelikli personel  
2. Motivasyon ve saygınlık    
3. Uygun altyapı ve çevre şartları  
4. Eğitim ve etkinlik    
5. Proses hedefleri ile stratejik plana uygunluk

Oda Meclisi

1. Tam katılım
2. Nitelikli personel
3. Motivasyon ve saygınlık
4. Uygun altyapı ve çevre şartları
5. Eğitim ve etkinlik

Akreditasyon İzleme Komitesi

1. Tam katılım ve Nitelikli personel
2. Motivasyon ve saygınlık
3. Uygun altyapı ve çevre şartları
4. Proses performans hedefleri ve Stratejik plan ilerleme durumları (veri)
5. Uygunsuzluk ve önleyici faaliyet kayıtları
6. Üye memnuniyet ve memnuniyetsizlik analizi (şikayet, talep, öneri vs)
7. Kaynakların sağlanması

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Teşvik İstatistikleri (2014-2018)

 2014 2015 2016 2017
2018

(Ocak-Kasım)

Alınan Teşvik Belgesi Sayısı 10 17 12  19  13

Toplam Sabit Yatırım Tutarı (TL) 93.457.499 88.806.277  113.200.000 2.165.767.000  345.047.318

Öngörülen Toplam İstihdam  985 699  331 753  492

3. İÇ DIŞ HUSUSLAR (PAYDAŞLIK İLİŞKİSİ)
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İÇ PAYDAŞLAR KYS İLE İLGİLİ İHTİYAÇ VE BEKLENTİLER

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

1. Yasa ve yönetmeliklere uygunluk
2. TOBB etkinliklerine katılım
3. Görüş ve öneri geliştirme
4. Ekonomi istatistikler

Tedarikçiler
1. Satın alma hacmi
2. Süreklilik ve zamanında Ödeme
3. Eksiksiz sipariş

PAYDAŞ PAYDAŞTÜRÜ ETKİLEME DERECESİ / NEDENPAYDAŞ? ÖNCELİĞİ

Üyelerimiz Müşteri Varlık sebebimiz Birlikte Çalış

Yöneticilerimiz İç Paydaş
Yürütme organı
Odanın hedefleri doğrultusunda yönetilmesini 
sağlar

Birlikte Çalış

Türkiye Odalar  ve
Borsalar Birliği

İç paydaş
Bağlı olduğumuz kurumdur
Faaliyetlerimizin genel çerçevesini belirler ve
odamızı yönlendirir

Birlikte Çalış

Bilim Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı

Dış paydaş
Kanun ve mevzuatlarımızı işleyişimizi
belirleyen, bağlı olduğumuz kurum

Birlikte Çalış

TOBB Emekli Sandığı
Vakfı

İç paydaş Personelin geleceğinin teminatı Birlikte Çalış

Bingöl Valiliği Dış paydaş
Mülki amirimiz
Ortak projelerle halka destek verdiğimiz sosyal 
çalışma ortağımız

Çıkarlarını Gözet
Çalışmalara
Dahil et

Bingöl Belediyesi Dış paydaş Ortak çalışma ve hizmetler yürütürüz
Çıkarlarını Gözet
Çalışmalara
Dahil et

Kadın Girişimciler
Kurulu

İç paydaş Onların gelişimi için faaliyetler düzenleriz Birlikte Çalış

Genç Girişimciler İç paydaş Onların gelişimi için faaliyetler düzenleriz Birlikte Çalış

ETKİ ÖNEM MATRİSİ
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PAYDAŞ PAYDAŞTÜRÜ ETKİLEME DERECESİ / NEDENPAYDAŞ? ÖNCELİĞİ

Sosyal Güv. Kurumu-
ÇSGB

Dış Paydaş Varlık sebebimiz
Çıkarlarını Gözet
Çalışmalara
Dahil et

Üniversite Dış paydaş
Karşılıklı eğitim ve danışmanlık desteği aldığımız 
ve projeler yaptığımız kurum

Çıkarlarını Gözet
Çalışmalara
Dahil et

Milli Eğitim Müdürlüğü Dış paydaş
Sürekli gelişim projeleri konusunda görüş alışverişi 
yaptığımız kurum  

Birlikte Çalış

Vergi Dairesi Dış paydaş
Üyelerimizin sürekli etkileşimi mevcut, üye
bilgilendirme konusunda görüş alışverişi

Birlikte Çalış

İl Tarım Müdürlüğü Dış Paydaş İlgili konularda görüş alışverişi Bilgilendir

Bingöl Esnaf ve
Sanatkarlar Odası

Dış Paydaş İlgili konularda görüş alışverişi Bilgilendir

Ziraat Odası Dış Paydaş İlgili konularda görüş alışverişi Bilgilendir

Mal Müdürlüğü Dış Paydaş
Piyasa rayiç bedel ve arsa değer 
belirlemeleri

Bilgilendir

Adliye Dış Paydaş Çeşitli yazışma ve bilgilendirme Bilgilendir

KOSGEB Dış Paydaş Üyelerimizin kredi- hibe ihtiyaçlarını karşılar Birlikte Çalış

Fırat Kalkınma Ajansı Dış Paydaş Ortak projeler yürütürüz Birlikte Çalış

STK’lar Dış Paydaş
Sosyal konularda dayanışma
Bingöl’ün gelişimi için ortak faaliyetler
yürütürüz

Bilgilendir

Muhasebeciler Dış Paydaş Üyelerin faaliyetleri dolayısıyla iletişim kuruyoruz. Bilgilendir

Tedarikçiler Dış Paydaş
Üyelerimizin memnuniyetini ve hizmet kalitesine 
etkisi bulunmaktadır.  

Birlikte Çalış

Halk Eğitim Merkezi Dış Paydaş Kurs faaliyetleri Bilgilendir

Gazeteler Dış Paydaş Reklam, tanıtım ( Oda faaliyetlerini duyururlar)
Çıkarlarını Gözet
Çalışmalara
Dahil et

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreterliğinin son dört yıl temas yoğunluğu dikkate alınarak yapılan 
değerlendirmede en çok temas kurulan kurum, kuruluş ve gruplar incelenmiştir. İnceleme sonucunda temasa 
geçilen kurum, kuruluş ve gruplar ile bu temasların konu, kapsam ve yoğunlukları değerlendirmeye alınmıştır. 
Bu doğrultuda yapılan değerlendirme sonucunda Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetlerinden doğrudan 
veya dolaylı olarak etkilenen, faaliyetlerini birlikte yürüttüğü, hizmetlerinden faydalananlar ve diğerlerinin faa-
liyetlerine katılım sağlanan tüm ilgili tarafların analizi yapılmıştır. Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının kurumsal 
olarak öncelikli paydaşı üyeleri olarak tanımlanmıştır. Üyeler hizmetlerin niteliği, yapısı, amacı ve sonuçları 
itibariyle en etkili karar verici paydaş konumundadır.
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Paydaşların Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası ile temas konuları daha sonra amaçların belirlenmesi aşamasın-
da amaca katkı analizi çerçevesinde yeniden ele alınmıştır. Amaçların belirlenmesinin ardından her bir paydaşın 
amaca ilişkin bağı derecelendirilerek yeniden değerlendirmeye alınmıştır. Böylece, her bir paydaşın her bir 
amaca yönelik bağlantısının gücü ölçüsünde Bingöl Ticaret Ve Sanayi Odası açısından etkisi belirlenmiştir. Etki 
derecesi zayıftan güçlüye sırasıyla önemli, etkili ve kritik olarak belirlenmiştir.

Bingöl Ticaret ve Sanayi Odasının çalışma alanlarında elde ettiği deneyimlerin analiz çalışması sonucunda 
faaliyetlerine etki eden temel kavramlar listesi elde edilmiştir. Temel kavramlar listesi üzerinde yapılan değer-
lendirme çalışmaları ile her bir kavramın gelecek dönemde kurumun güçlü-zayıf yönü olduğu, görevleri açısın-
dan fırsat-tehdit tanımladığı belirlenmiştir.

Bu çalışmalarda tüm paydaşlara yapılan anketlerden elde edilen bulgular ile personel ile yapılan beyin fır-
tınası çalışmalarından elde edilen sonuçlar kullanılmıştır. Bu kapsamda yapılan içerik analizi ile paydaşların 
paydaşlık konularına ilişkin değerlendirmeleri incelenmiş, aynı konuya yönelik olarak çalışan personelin dene-
yimleri ilişkilendirilerek konular kümelendirilmiştir. Çalışmada elde edilen sonuçlar fırsat/tehdit ve güçlü/zayıf 
yönler -5 ile 5 arasında ağırlıklandırılmıştır. Ağırlıklandırılan değerler ışığında her bir kavramın etkisi ve gücü 
hesaplanmıştır. Böylece kurumu etkileyen temel kavramların kurum içi ve dışı bakışlarından niteliği (SWOT 
karakteristiği), etki değeri ve gücü belirlenmiştir. Bu değerler her bir amaç için ayrıca analiz edilerek amaca 
yönelik kritiklik değerlendirmesi yapılmıştır.

SWOT Grafiği Genel

Fırsat/ Tehdit Güçlü/ Zayıf Yön Etki

Nitelikler
(Büyük Tehdit, Etkili 

Tehdit, Tehdit Fırsat, Etkili 
Fırsat, Büyük Fırsat)

(Çok  ZY,  Etkili  ZY,  ZY
GY, Etkili GY, Çok GY)

(Sınırlı Etki, Hissedilir 
Etki, Büyük Etki)

Kurumsallık Büyük Fırsat Etkili GY Hissedilir Etki

Mali yapı Etkili Fırsat Etkili GY Hissedilir Etki

TOBB Etkili Fırsat GY Sınırlı Etki

Hedefler Büyük Fırsat GY Sınırlı Etki

Teknoloji Büyük Fırsat Etkili ZY Sınırlı Etki

TK sistemi Etkili Fırsat ZY Sınırlı Etki

Paydaş ilişkileri Etkili Tehdit Çok GY Hissedilir Etki

Uzman personel Tehdit Etkili GY Hissedilir Etki

Medya ilişkileri Büyük Tehdit GY Büyük Etki

Üye ilgisi Etkili Tehdit Etkili GY Sınırlı Etki

Teknoloji kullanımı Fırsat ZY Hissedilir Etki

Elektronik arşiv Etkili Tehdit Çok GY Büyük Etki

Meslek Örgütleri Etkili Fırsat GY Sınırlı Etki

Ulaşım Etkili Tehdit Etkili GY Hissedilir Etki

Nüfus yapısı Büyük Tehdit GY Sınırlı Etki

Tarım Hayvancılık Tehdit ZY Sınırlı Etki

Küresel etkiler Tehdit ZY Sınırlı Etki

Algılama Etkili Fırsat Etkili GY Hissedilir Etki

Eğitimin uygulaması Fırsat GY Sınırlı Etki

8. SWOT ANALİZİ
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9. AMAÇ - HEDEF - EYLEM - PERFORMANS GÖSTERGESİ VE EYLEM PROGRAMI TABLOSU

AMAÇLAR  VE 
HEDEFLER

EYLEM
PERFORMANS 

GÖSTERGELERİ
HEDEF
2020

HEDEF 
2021

HEDEF 
2022

HEDEF
2023

Amaç 1. Bingöl’ün 
Kalkınması 

Sürecinde Önemli 
Rol Üstlenmek

 Hedef 1.1. Turizm 
sektörünün 

gelişmesi için 
çalışmalar 
yapıması

E.1.1.1. Festival niteliğinde “Bingöl 
Turizm Tanıtım Organizasyonu” 
gerçekleştirilmesine Katkıda Bulunulması  
(Ulusal ve Uluslararası fonlardan destek 
alınması için projeler hazırlanması)

P.1.1.1 Bingöl 
Turizm Tanıtım 
Organizasyonu 

Katkı Faaliyetleri  

En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

E.1.1.2 Bingöl için Doğa Turizmi master 
Planının yapılması

P.1.1.2. Bingöl 
için Doğa Turizmi 

master Planı
1

E.1.1.3 Doğa ve Kış turizminin gelişmesi 
için çalıştay yapılması

P.1.1.3. Organize 
Edilen Çalıştay 

sayısı
En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

Amaç 1. Bingöl’ün 
Kalkınması 

Sürecinde Önemli 
Rol Üstlenmek 
H.1.2. Eğitim/
mesleki eğitim 

seviyesinin 
gelişmesi için 

çalışmalar yapılması 

E.1.2.1. Eğitim ve mesleki eğitim 
sorunları ve çözüm önerileri çalıştayı

P.1.2.1. Organize 
Edilen Çalıştay 

sayısı
En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

E.1.2.2. Çözüm önerileri eylem planı 
hazırlanması

P.1.2.2. Çözüm 
önerileri eylem 

planı
1

E.1.2.3. Eğitim ve Mesleki Eğitimin 
gelişmesi için Sivil Toplum Örgütlerinin 
etkinliğinin artırılması çalışmaları

P.1.2.3. Organize 
Edilen Çalıştay 

sayısı
En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

Amaç 1. Bingöl’ün 
Kalkınması 

Sürecinde Önemli 
Rol Üstlenmek

H.1.3 
İşletmelerimizin 

kurumsal 
kapasitelerinin 
gelişmesi için 

çalışmalar yapılması

E.1.3.1 Üyelerin yapısal sorunlarının 
belirlenmesi için araştırma yapılması ve 
sonuçlarına göre eylemler gerçekleştir-
ilmesi, Üyelerin birleşerek büyümelerinin 
sağlanması için bilinç yaratma çalışmaları

P.1.3.1.  Üye İşyeri 
Ziyaret Programı 

Raporu
1 1 1 1

E.1.3.2. Konu ile ilgili Fırat Kalkınma 
Ajansı vb. fon kuruluşlarına proje 
hazırlanması

P.1.3.2. Hazırlanan 
proje sayısı

En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

E.1.3.3. Sektörel Analizler yapılması 
(Her sene bir sektör)

P.1.3.3. Sektörel 
Analiz Raporu

Sayısı
En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

Amaç 1. Bingöl’ün 
Kalkınması 

Sürecinde Önemli 
Rol Üstlenmek

 Hedef 1.4. Tarım ve 
hayvancılık 
ürünlerinin 

katmadeğerli hale 
getirilmesi için 

çalışmalar yapılması

E.1.4.2 Bingöl yöresel tarım ve 
hayvancılık ürünlerinin coğrafi işaret 
başvurularında öncü kuruluş olmak

P.1.4.1 Üniversite 
ile yapılan işbirliği 

sayısı
En az 2 En az 2 En az 2 En az 2

P.1.4.2. Coğrafi İşaret Başvuru Sayısı
P.1.4.2. Coğrafi 
İşaret Başvuru 

Sayısı
En az 1 1 En az 1

E.1.4.3 Bingöl balının ulusal ve 
uluslararası pazarlarda marka 
değerini arttırmak için çalışmalarda 
öncülük yapmak

P.1.4.3. Fuar 
Standı 

Açılmasında 
Katkıda

 Bulunulmak

En az 1 En az 1

Amaç 1. Bingöl’ün 
Kalkınması

Sürecinde Önemli 
Rol Üstlenmek

Hedef 1.5. 
Paydaşlarla 
işbirlikleri 

geliştirilmesi

E.1.5.1 Paydaş analizi yapılması
P.1.5.1 Paydaş 
Analiz Raporu

En az 1 En az 1 En az 1

E.1.5.2 Fırat Kalkınma Ajansı ile işbirliği 
imkânlarının araştırılması

P.1.5.2. Yapılan 
Toplantı Sayısı

En az 3 En az 3 En az 3 En az 3

E.1.5.3 Üniversite ile işbirliği protokolü 
yapılması ı

P.1.5.3. Üniversite 
ile işbirliği

 protokolü sayısı
En az 1 En az 1
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AMAÇLAR  VE 
HEDEFLER

EYLEM
PERFORMANS 

GÖSTERGELERİ
HEDEF
2020

HEDEF 
2021

HEDEF 
2022

HEDEF
2023

Amaç 1. Bingöl’ün 
Kalkınması 

Sürecinde Önemli 
Rol Üstlenmek

 Hedef 1.6. 
İstihdamın 

artırılması için 
çalışmalar 
yapılması

E.1.6.1 İŞKUR ile işbirlikleri yapıl-
ması 

P.1.6.1. İŞKUR ile 
işbirliği protokolü sayısı

En az 1 En az 1

E.1.6.2 Mesleki Eğitim çalışma-
ları için Milli Eğitim Müdürlüğü ile 
işbirlikleri

P.1.6.2. Milli 
Eğitim Müdürlüğü ile 

işbirliği 
protokolü sayısı

En az 1 1 En az 1

E.1.6.3 İl İstihdam Kurulunda daha 
etkili olmak için çalışmalar

P.1.6.3. Yapılan lobi 
çalışması

En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

Amaç 1. Bingöl’ün 
Kalkınması 

Sürecinde Önemli 
Rol Üstlenmek

 Hedef 1.7.
 İhracatın 

artırılması için 
çalışmalar 
yapılması

E.1.7.1 İhracat potansiyeli olan 
üyelerin belirlenmesi

P.1.7.1İhracatçı Üye 
Ziyaret Raporu

En az 1 En az 1

E.1.7.2 İhracat ve ilgili mevzuat 
eğitimlerin Verilmesi

P.1.7.2. İhracat ve ilgili 
mevzuat eğitim 

Programları
En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

E.1.7.3 Trade-Map web sitesinin 
kullanımı için çalışanlara eğitim 
aldırılması

P.1.7.3. Trade-Map 
web sitesinin kullanımı 
için çalışanlara eğitim 

programı

En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

Amaç 2. Kurumsal 
Yapının 

İyileştirilmesi
 Hedef 2.1. Oda 

organlarının 
mevzuata uygun 

ve verimli biçimde 
çalışması 

sağlanması

E.2.1.1 Organ (Meclis, Yönetim 
Kurulu, Disiplin Kurulu, Meslek 
Komiteleri vb.) üyelerine oryanta-
syon eğitimin verilmesi

P.2.1.1 Organ 
(Meclis, Yönetim 
Kurulu, Disiplin 
Kurulu, Meslek 
Komiteleri vb.) 

üyelerine oryantasyon 
eğitim programı

En az 1 En az 1

E.2.1.2 Yönetici eğitimlerinin 
Düzenlenmesi (Liderlik, Karar 
süreçleri, İletişim vb.)

P.2.1.2. Yönetici eğitim 
programı (Liderlik, 

Karar süreçleri, İletişim 
vb.)eğitim programı

En az 1 En az 1

E.2.1.3 Meslek komitelerinin verimli 
çalışması için çalışmaların yapıl-
ması

P.2.1.3. Meslek 
komitelerinin verimli 

çalışması için 
çalışma toplantıları

En az 2 En az 2 En az 2 En az 2

Amaç 2. 
Kurumsal Yapının 

İyileştirilmesi
 Hedef 2.2. 

Çalışanlarımızın 
odaya katkıları 

artırılması

E.2.2.1 Çalışan Memnuniyetinin 
tespitinin Yapılması

P.2.2.1. İhracat ve ilgili 
mevzuat eğitim 

Programları
En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

E.2.2.2 Çalışan performanslarının 
ölçülmesi ve ödüllendirme

P.2.2.2. Çalışan 
performanslarının 

ödüllendirme yemek 
programı yapılması

En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

E.2.2.3 Çalışan görüş-öneri sistem-
inin uygulanması

P.2.2.3 Çalışan 
görüş-öneri sistemini 

yıllık raporu 
oluşturulması

1 1 1 1
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AMAÇLAR  VE 
HEDEFLER

EYLEM
PERFORMANS 

GÖSTERGELERİ
HEDEF
2020

HEDEF 
2021

HEDEF 
2022

HEDEF
2023

Amaç 2. 
Kurumsal Yapının 

İyileştirilmesi
Hedef 2.3. 

Odanın tanıtım ve 
iletişim kapasitesi 

geliştirilmesi

E.2.3.1 Kurumsal Kimlik 
Kılavuzunun oluşturulması

P.2.3.1 Kurumsal 
Kimlik Kılavuzu

1

E.2.3.2 Toplum Memnuniyet anketi 
(algı araştırması) yapılması

P.2.3.2. Toplum 
Memnuniyet anketi (algı 

araştırması) raporu
1 1 1 1

E.2.3.3 İletişim Planının 
hazırlanması ve uygulanması

P.2.3.3. İletişim Planı  1

Amaç 2. 
Kurumsal Yapının 

İyileştirilmesi 
 Hedef 2.4. 

Üyelerle daha güçlü 
ilişkiler kurulması

E.2.4.1 Üye iletişim bilgilerinin 
güncellenmesi

P.2.4.1 Güncel Üye 
iletişim Listesi

En az 1 En az 1

E.2.4.2 Üye İşyeri ziyaret 
programları düzenlenmesi

P.2.4.2. Üye İşyeri 
ziyaret programı

En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

E.2.4.3 Üye memnuniyet anketi 
yapılması

P.2.4.3. Üye 
memnuniyet anketi 

raporu
En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

Amaç 2. 
Kurumsal Yapının 

İyileştirilmesi
 Hedef 2.5. Odanın

 kurumsallaşma 
süreci sağlıklı biçim-

de yürütülmesi

E.2.5.1 TS EN ISO 9001 Kalite 
Yönetim Sistemi ve ISO 10002 
Müşteri Memnuniyet standartlarının 
uygulanması konusunda tüm oda 
personellerin bilgilendirme
çalışmalarının 
yapılması

TS EN ISO 9001
 Kalite Yönetim Sistemi 
ve ISO 10002 Müşteri 

Memnuniyet 
standartlarının uygulan-

ması konusunda tüm 
oda personellerin 

bilgilendirme 
çalışmalarının yapılması

En az 2 En az 2 En az 2 En az 2

E.2.5.2 Süreç İyileştirme çalışmaları 
yapılması

P.2.5.2. Kalite 
çemberleri toplantıları 

yapılması
En az 2 En az 2 En az 2 En az 2

E.2.5.3 Arşivdeki dokümanların 
taranarak bilgisayara girilmesi

P.2.5.3. Arşivdeki 
dokümanların 

tarama hizmet alım 
sözleşmesi

En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

Amaç 3. Üyeleri 
Memnun 

Edecek Hizmetleri 
Geliştirmek
 Hedef 3.1 

Üyelerin komite 
ve sektörel bazda, 
nitelikli biçimde, 

bir araya gelmeleri 
sağlanması

E.3.1.1 Meslek Komitelerinin 
ödüllendirilmesi

P.3.1.1 Meslek Komi-
telerinin ödüllendirilme-

si toplantısı
En az 1 En az 1 En az 1 En az 1

E.3.1.2 Meslek Komiteleri toplantı 
katılım performansının takibi 
yapılması

P.3.1.2. Meslek 
Komiteleri toplantı 

katılım performansının 
takip çizelgesi

1 1 1 1

E.3.1.3 Kahvaltılı meslek grup 
toplantıları düzenlenmesi

P.3.1.3 Kahvaltılı 
meslek grup toplantıları

2 2 2 2
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AMAÇLAR  VE 
HEDEFLER

EYLEM
PERFORMANS 

GÖSTERGELERİ
HEDEF
2020

HEDEF 
2021

HEDEF 
2022

HEDEF
2023

Amaç 3. Üyeleri 
Memnun 

Edecek Hizmetleri 
Geliştirmek
 Hedef 3.2. 

Üyelere sunulan 
bilgi ve 

danışmanlık hizmeti 
nitelikli hale 
getirilmesi

E.3.2.1 Finansmana erişim, teşvik, 
hibe, destekler vb. bilgilendirme 
toplantıları düzenlenmesi

P.3.2.1. Bilgilendirme 
toplantı sayısı

1 1 1 1

E.3.2.2 Bilgilendirme eğitimleri 
yapılması

P.3.2.2 Bilgilendirme 
eğitim sayısı

1 1 1 1

E.3.2.3 Fiili danışmanlık hizmetleri 
verilmesi

P.3.2.3 Fiili danışmanlık 
hizmeti raporu

1 1 1 1

Amaç 3. Üyeleri 
Memnun

 Edecek Hizmetleri 
Geliştirmek

 Hedef 3.3. Üyelere 
yönelik eğitimler, 

işlerini geliştirme ve 
ihtiyaçları

 doğrultusunda 
verilmesi

E.3.3.1 Üyelere yönelik eğitim 
ihtiyaç araştırmasının yapılması

P 3.3.1 Üyelere yönelik 
eğitim ihtiyaç analizi 

raporu
1 1

E.3.3.2 Üyelerin birleşerek 
büyümelerinin sağlanması için 
bilinç yaratma çalışmaları
 düzenlenmesi

P.3.3.2. Üyeler arası 
kümelenme girişimi 

toplantıları
1 1 1 1

E.3.3.3 Üyelere Kurumsal Gelişim 
Eğitimi (Kurumsallaşma, Verimlilik, 
Kurumsal Yönetişim vb.) Programı 
Düzenlenmesi

P.3.3.3. Üyelere 
Yönelik eğitim ihtiyaç 

araştırması raporu 
doğrultusunda eğitim 

programları

2 2 2 2

STRATEJİK PLAN BÜTÇESİ (2020 – 2024)

Faaliyet No Yatırım Konusu 2020 2021 2022 2023 Toplam TL

E.1.1.1. Festival niteliğinde “Bingöl Turizm 
Tanıtım Organizasyonu” gerçekleştirilmesine 
Katkıda Bulunulması  (Ulusal ve Uluslararası 
fonlardan destek alınması için projeler 
hazırlanması)

P.1.1.1 Bingöl 
Turizm Tanıtım 
Organizasyonu 
Katkı Faaliyetleri 

50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

E.1.1.2 Bingöl için Doğa Turizmi master 
Planının yapılması

P.1.1.2. Bingöl 
için Doğa Tur-
izmi master Planı

0,00 0,00 60.000,00 0,00 60.000,00

E.1.1.3 Doğa ve Kış turizminin gelişmesi için 
çalıştay yapılması

P.1.1.3. Or-
ganize Edilen 
Çalıştay 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

E.1.2.1. Eğitim ve mesleki eğitim sorunları ve 
çözüm önerileri çalıştayı

P.1.2.1. 
Organize Edilen 
Çalıştay 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

E.1.2.2. Çözüm önerileri eylem planı hazırlan-
ması

P.1.2.2. Çözüm 
önerileri eylem 
planı

0,00 10.000,00 0,00 0,00 10.000,00

E.1.2.3. Eğitim ve Mesleki Eğitimin gelişmesi 
için Sivil Toplum Örgütlerinin etkinliğinin artırıl-
ması çalışmaları

P.1.2.3.
Organize Edilen 
Çalıştay 

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

E.1.3.1 Üyelerin yapısal sorunlarının belirlen-
mesi için araştırma yapılması ve sonuçlarına 
göre eylemler gerçekleştirilmesi, Üyelerin 
birleşerek büyümelerinin sağlanması için bilinç 
yaratma çalışmaları

P.1.3.1.  Üye 
İşyeri Ziyaret 
Programı Raporu

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

E.1.3.2. Konu ile ilgili Fırat Kalkınma Ajansı vb. 
fon kuruluşlarına proje hazırlanması

P.1.3.2. 
Hazırlanan proje 

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

E.1.3.3. Sektörel Analizler yapılması (Her sene 
bir sektör)

P.1.3.3. Sektörel 
Analiz Raporu

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00
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Faaliyet No Yatırım Konusu 2020 2021 2022 2023 Toplam TL

E.1.4.2 Bingöl yöresel tarım ve 
hayvancılık ürünlerinin coğrafi işaret
başvurularında öncü kuruluş olmak

P.1.4.2. Coğrafi İşaret 
Başvurusu

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00

E.1.4.3 Bingöl balının ulusal ve 
uluslararası pazarlarda marka 
değerini arttırmak için çalışmalarda 
öncülük yapmak

P.1.4.3. Fuar Standı 
Açılmasında Katkıda 
Bulunulmak

0,00 10.000,00 0,00 10.000,00 20.000,00

E.1.5.1 Paydaş analizi yapılması 
P.1.5.1 Paydaş Analiz 
Raporu

0,00 8.000,00 8.000,00 8.000,00 24.000,00

E.1.5.2 Fırat Kalkınma Ajansı ile işbirliği 
imkânlarının araştırılması

P.1.5.2. Yapılan 
Toplantı 

1.200,00 1.200,00 1.200,00 1.200,00 4.800,00

E.1.7.1 İhracat potansiyeli olan üyelerin 
belirlenmesi

1.7.1İhracatçı Üye 
Ziyaret Raporu

4.000,00 4.000,00 8.000,00

E.1.7.2 İhracat ve ilgili mevzuat 
eğitimlerin Verilmesi

P.1.7.2. İhracat ve 
ilgili mevzuat eğitim 
Programları

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 40.000,00

E.1.7.3 Trade-Map web sitesinin 
kullanımı için çalışanlara eğitim 
aldırılması

P.1.7.3. Trade-Map 
web sitesinin kullanımı 
için çalışanlara eğitim 
programı

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

E.2.1.1 Organ (Meclis, Yönetim Kurulu, 
Disiplin Kurulu, Meslek Komiteleri vb.) 
üyelerine oryantasyon eğitimin verilmesi

P.2.1.1 Organ (Meclis, 
Yönetim Kurulu, 
Disiplin Kurulu, Meslek 
Komiteleri vb.) üyeler-
ine oryantasyon eğitim 
programı

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00

E.2.1.2 Yönetici eğitimlerinin 
Düzenlenmesi (Liderlik, Karar süreçleri, 
İletişim vb.)

P.2.1.2. Yönetici eğitim 
programı (Liderlik, 
Karar süreçleri, İletişim 
vb.)eğitim programı

0,00 6.000,00 0,00 6.000,00 12.000,00

E.2.2.1 Çalışan Memnuniyetinin tespiti-
nin Yapılması

P.2.2.1. İhracat ve 
ilgili mevzuat eğitim 
Programları

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

E.2.2.2 Çalışan performanslarının 
ölçülmesi ve ödüllendirme

P.2.2.2. Çalışan 
performanslarının 
ödüllendirme yemek 
programı yapılması

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

E.2.2.3 Çalışan görüş-öneri sisteminin 
uygulanması

P.2.2.3 Çalışan görüş-
öneri sistemini yıllık 
raporu oluşturulması

4.000,00 4.000,00 4.000,00 4.000,00 16.000,00

E.2.3.1 Kurumsal Kimlik Kılavuzunun 
oluşturulması

P.2.3.1 Kurumsal Kim-
lik Kılavuzu

10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

E.2.3.2 Toplum Memnuniyet anketi (algı 
araştırması) yapılması

P.2.3.2. Toplum 
Memnuniyet 
anketi (algı araştırması) 
raporu

6.000,00 6.000,00 6.000,00 6.000,00 24.000,00

E.2.3.3 İletişim Planının hazırlanması ve 
uygulanması

P.2.3.3. İletişim Planı 10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

E.2.4.3 Üye memnuniyet anketi 
yapılması

P.2.4.3. Üye memnuni-
yet anketi raporu

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

E.2.5.3 Arşivdeki dokümanların taranarak 
bilgisayara girilmesi

P.2.5.3. Arşivdeki 
dokümanların tarama 
hizmet alım sözleşmesi

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

E.3.1.3 Kahvaltılı meslek grup toplantıları 
düzenlenmesi

P.3.1.3 Kahvaltılı 
meslek grup toplantıları

5.000,00 5.000,00 5.000,00 5.000,00 20.000,00

E.3.3.1 Üyelere yönelik eğitim ihtiyaç 
araştırmasının yapılması

P.3.3.1 Üyelere yönelik 
eğitim ihtiyaç analizi 
raporu

10.000,00 0,00 0,00 10.000,00 20.000,00
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E.1.1.1. Festival niteliğinde “Bingöl Turizm Tanıtım 
Organizasyonu” gerçekleştirilmesine Katkıda 
Bulunulması  (Ulusal ve Uluslararası fonlardan destek 
alınması için projeler hazırlanması)

E.1.1.2 Bingöl için Doğa Turizmi master Planının yapılması

E.1.1.3 Doğa ve Kış turizminin gelişmesi için çalıştay 
yapılması

E.1.2.1. Eğitim ve mesleki eğitim sorunları ve çözüm 
önerileri çalıştayı

E.1.2.2. Çözüm önerileri eylem planı hazırlanması

E.1.2.3. Eğitim ve Mesleki Eğitimin gelişmesi için Sivil 
Toplum Örgütlerinin etkinliğinin artırılması çalışmaları

E.1.3.1 Üyelerin yapısal sorunlarının belirlenmesi için 
araştırma yapılması ve sonuçlarına göre eylemler 
gerçekleştirilmesi, Üyelerin birleşerek büyümelerinin 
sağlanması için bilinç yaratma çalışmaları

E.1.3.2. Konu ile ilgili Fırat Kalkınma Ajansı vb. fon 
kuruluşlarına proje hazırlanması

E.1.3.3. Sektörel Analizler yapılması (Her sene bir sektör)

E.1.4.1 Pilot üniversite olarak seçilen Bingöl Üniversitesi-
nin bal konusunda yapmış olduğu çalışmaları desteklemek 
ve sonuçlarının ticarileşmesi için çaba sarf etmek

E.1.4.2 Bingöl yöresel tarım ve hayvancılık ürünlerinin 
coğrafi işaret başvurularında öncü kuruluş olmak

E.1.4.3 Bingöl balının ulusal ve uluslararası 
pazarlarda marka değerini arttırmak için çalışmalarda 
öncülük yapmak

E.1.5.1 Paydaş analizi yapılması 

E.1.5.2 Fırat Kalkınma Ajansı ile işbirliği imkânlarının 
araştırılması

1.5.3 Üniversite ile işbirliği protokolü yapılması 

E.1.6.1 İŞKUR ile işbirlikleri yapılması 

E.1.6.2 Mesleki Eğitim çalışmaları için Milli Eğitim 
Müdürlüğü ile işbirlikleri

1.6.3 İl İstihdam Kurulunda daha etkili olmak için çalışma-
lar

E.1.7.1 İhracat potansiyeli olan üyelerin belirlenmesi

E.1.7.2 İhracat ve ilgili mevzuat eğitimlerin Verilmesi

E.1.7.3 Trade-Map web sitesinin kullanımı için çalışanlara 
eğitim aldırılması

E.2.1.1 Organ (Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, 
Meslek Komiteleri vb.) üyelerine oryantasyon eğitimin 
verilmesi

E.2.1.2 Yönetici eğitimlerinin Düzenlenmesi (Liderlik, 
Karar süreçleri, İletişim vb.)

E.2.1.3 Meslek komitelerinin verimli çalışması için 
çalışmaların yapılması

E.2.2.1 Çalışan Memnuniyetinin tespitinin Yapılması

E.2.2.2 Çalışan performanslarının ölçülmesi ve 
ödüllendirme

E.2.2.3 Çalışan görüş-öneri sisteminin uygulanması

E.2.3.1 Kurumsal Kimlik Kılavuzunun oluşturulması

E.2.3.2 Toplum Memnuniyet anketi (algı araştırması) 
yapılması

E.2.3.3 İletişim Planının hazırlanması ve uygulanması
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E.2.4.2 Üye İşyeri ziyaret programları düzenlenmesi

E.2.4.3 Üye memnuniyet anketi yapılması

E.2.5.1 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi 
ve ISO 10002 Müşteri Memnuniyet standartlarının 
uygulanması konusunda tüm oda personellerin 
bilgilendirme çalışmalarının yapılması

E.2.5.2 Süreç İyileştirme çalışmaları yapılması

E.2.5.3 Arşivdeki dokümanların taranarak 
bilgisayara girilmesi

E.3.1.1 Meslek Komitelerinin ödüllendirilmesi

E.3.1.2 Meslek Komiteleri toplantı katılım 
performansının takibi yapılması

E.3.1.3 Kahvaltılı meslek grup toplantıları 
düzenlenmesi

E.3.2.1 Finansmana erişim, teşvik, hibe, destekler 
vb. bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi

E.3.2.2 Bilgilendirme eğitimleri yapılması

E.3.2.3 Fiili danışmanlık hizmetleri verilmesi

E.3.3.1 Üyelere yönelik eğitim ihtiyaç araştırmasının 
yapılması

E.3.3.2 Üyelerin birleşerek büyümelerinin 
sağlanması için bilinç yaratma çalışmaları 
düzenlenmesi

E.3.3.3 Üyelere Kurumsal Gelişim Eğitimi 
(Kurumsallaşma, Verimlilik, Kurumsal Yönetişim 
vb.) Programı Düzenlenmesi
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