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1. TARİHÇE 
Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası 3 Mart 1971 yılında, ilçemizde faaliyette bulunan 300 

civarında iş adamının talepleri ile dönemin Türkiye İş Bankası Boyabat Şube Müdürü ve aynı 

zamanda Odamızın ilk başkanı Sayın Şerafettin Okbaş’ın öncülüğünde Ticaret Bakanlığı 

nezdinde bulunulan girişimler neticesinde kurulmuştur. 

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasının çalışma alanı Boyabat, Durağan ve Saraydüzü ilçelerimizi 

kapsamakta olup toplamda 68.000 nüfusa ve 730 üyesine hizmet vermektedir. 

Üyelerimizin yıllar içerisinde gelişen, büyüyen ve çeşitlenen ticari ve sınaî beklentileri 

karşısında fiziki ve teknolojik alt yapısını, insan kaynağını ve kurumsal yönetim anlayışını her 

geçen gün güçlendirmeye devam eden Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası, Türk Standartlar 

Enstitüsü (TSE) ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi 

standartları çerçevesinde üyelerinin ihtiyaçlarına en hızlı ve etkin şekilde cevap vermektedir. 

Odamız bölgesinin en etkin meslek kuruluşlarından biri olarak, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu ve bağlı yönetmeliklerden gelen görev ve 

sorumlulukları ile üyelerine, bölgesine ve ülke ekonomisine hizmet yolunda ilerlemeye devam 

etmektedir. 
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2. BOYABAT TSO KURUMSAL YAPISI 

2.1 İDARİ YAPI 

Boyabat Ticaret Ve Sanayi Odası Organları; 

 Meslek Komiteleri 

 Meclis 

 Yönetim Kurulu 

 Disiplin Kurulu 

2.1.1 Meslek Komiteleri 

Boyabat TSO Meslek Komiteleri, meslek gruplarınca dört yıl için seçilen 5 kişiden oluşur. 

Komite kendi üyeleri arasından bir başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. BOYTSO’da 10 

Meslek Komitesi bulunmaktadır. Meslek Komiteleri ayda bir defa mutat olarak toplanırlar. 

Meslek Komitelerinin Görevleri 

 Meslekleri ile ilgili incelemeler yapmak, yararlı ve gerekli gördükleri 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 tarafından bilgi istenmesi 

halinde, bu konuda araştırma yapmak ve istemi cevaplandırmak. 

 İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek 

MESLEK KOMİTELERİ 

1. MESLEK KOMİTESİ 
Başkan Bekir Eren 

Başkan Yardımcısı Erdal Sarı 

2. MESLEK KOMİTESİ 
Başkan Suat Elmacı 

Başkan Yardımcısı Ramazan Özçil 

3. MESLEK KOMİTESİ 
Başkan Mustafa Yayla 

Başkan Yardımcısı Abdullah Genç 

4. MESLEK KOMİTESİ 
Başkan Orhan Çakır 

Başkan Yardımcısı Osman Maviş 

5. MESLEK KOMİTESİ 
Başkan Nazif Koltukçu 

Başkan Yardımcısı Muhammet Akdemir 

6. MESLEK KOMİTESİ 
Başkan Sami Tandoğan 

Başkan Yardımcısı Abdullah Yaylaoğlu 

7. MESLEK KOMİTESİ 
Başkan Selver Özen 

Başkan Yardımcısı Harun Reşit Cansızoğlu 

8. MESLEK KOMİTESİ 
Başkan Cemal Kaan Kamburoğlu 

Başkan Yardımcısı Süleyman Ulusoy 

9. MESLEK KOMİTESİ 
Başkan Kadir Çok 

Başkan Yardımcısı Mehmet Kuzulu 

10. MESLEK KOMİTESİ 
Başkan Osman Onur Küçükbaş 

Başkan Yardımcısı Yusuf Aksu 
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2.1.2 Meclis 

Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. BOYTSO Meclisi, her 

Meslek Komitesinden seçilen 2’şer üyeden oluşmaktadır. Meclis, kendi üyeleri arasından 4 yıl 

için bir başkan ile bir veya iki başkan yardımcısı seçer. Odamız Meclisi, bir başkan, bir başkan 

yardımcısı ve bir kâtip üye dâhil olmak üzere toplam 20 kişiden oluşmaktadır. Oda Meclisi 

ayda bir defa mutat olarak toplanır. 

Meclisin Görevleri 

 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 onaylamak. 

 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 olmaya 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 bağlamak. 

 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.  
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ERDAL SARI

Meclis Başkanı
MEHMET 
KUZULU

Meclis Başkan Yrd.

ABDULLAH GENÇ NAZİF KOLTUKÇU

KADİR ÇOK BEKİR EREN MUSTAFA YAYLA
CEMAL KAAN 

KAMBUROĞLU

YUSUF AKSU
OSMAN ONUR 

KÜÇÜKBAŞ

Katip Üye

ORHAN ÇAKIR OSMAN MAVİŞ

SÜLEYMAN 
ULUSOY

SELVER ÖZEN
MUHAMMET 

AKDEMİR
SAMİ TANDOĞAN

SUAT ELMACI RAMAZAN ÖZÇİL
HARUN REŞİT 
CANSIZOĞLU

ABDULLAH 
YAYLAOĞLU
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2.1.3 Yönetim Kurulu 

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. BOYTSO 

Yönetim Kurulu 7 kişiden oluşmakta ve haftalık mutat toplantıları yapılmaktadır. 

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 hazırlayıp meclise sunmak. 

 Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve 

sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin 

piyasa fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. 

 Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve 

usuller çerçevesinde 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.  

 

2.1.4 Disiplin Kurulu 

Oda Disiplin Kurulu, Meclisçe Odaya kayıtlı olanlar arasından 4 yıl için seçilen 6 asıl ve 6 

yedek üyeden oluşur. Disiplin Kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında, üyeleri arasından 1 

Başkan seçer. Başkanın bulunmadığı zamanlarda, en yaşlı üye kurula başkanlık eder. 

Disiplin Kurulunun Görevleri 

 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. 
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2.2 KURUMSAL DEĞERLER 

2.2.1 Misyon 

Güncel teknolojik imkan ve online hizmet altyapılarını da kullanarak üyelerimizin beklenti ve 

ihtiyaçlarını en hızlı, güvenli ve güleryüzlü hizmet kalitesiyle sağlayabilmek ve bu standartların 

sürekliliğini ve iyileştirmesini sağlamak için gelişen ve öğrenen, organizasyon yapısı ile 

yaşanılabilir, huzurlu bir çalışma ortamı içerisinde tüm imkanlarımızla üyelerimize yeni 

ufukların yolunu açmak. 

 

2.2.2 Vizyon 

Üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine yüksek standartlarda cevap veren, ihtiyaçları olan bilgi, 

destek ve hizmetler arasında kesintisiz, şeffaf ve kaliteli etkileşimi sağlayabilecek ayakları yere 

sağlam basan güçlü bir köprü olmak. 

 

2.2.3 Politikalar 

Kalite Politikası 

 Üst yönetim ve çalışanlarımızla birlikte, üyelerimizin ihtiyaç ve beklentilerini anlamaya 

ve en uygun çözümle taleplerini zamanında ve istenildiği gibi karşılamaya odaklanması, 

 Müşteri şartları, ulusal mevzuat, ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak, 

saygınlık, dürüstlük, güvenilirlik ve devamlılık ilkeleri esas alınarak, TOBB – 

BOYABAT TSO – ÜYE üçgeninde kalite hedeflerinden sapmadan sürdürülmesi, 

 ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardına, bu standarda uygun olarak hazırlanmış 

Kalite Yönetim Sistemine ve bu sisteme ait dokümantasyona göre yürütülmesi, her 

süreçte katma değer yaratılması, sistemin sürekli uygunluğunun  gözden geçirilmesi ve 

değer katmayan faaliyetlerin belirlenmesi, 

 Ürün ve hizmetlerimizin, Odamız Kalite Politika ve Hedeflerini ilke edinmiş, Kalite 

Sisteminin prosedür, talimat ve diğer dokümantasyonunu öğrenmiş ve özümsemiş, 

konusunda eğitimli ve uzman personel ile kaliteli ve güvenilir olarak üyelerimizin 

hizmetine sunulması, 

 Kalite düzeyinin;  teknolojik ve bilimsel gelişmelerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve 

uygulamaya konulması sureti ile iyileştirilmesi ve kalitede sürekliliğin sağlanması, 

 İşini severek yapan, yardımlaşan, sürekli gelişen ve ekip çalışmasında başarılı, ülke, 

kurum, üye ve çevre çıkarlarını düşünen, kaliteli iş üreten, proaktif düşünüp hata 

olmadan önleyici tedbirler alarak yaptığı işlerde etkinliği hedef alan eğitimli ve nitelikli 

personel çalıştırılması, 

 Üyelerle iş birliği yapılması, yaşam ve iş standartlarını yükseltmeye ve işlerini 

kolaylaştırmaya odaklı hizmet sistemimizin hizmet sonrası faaliyetlerle de daha güçlü 

yapıya kavuşması ve üye memnuniyetinin koşulsuz sağlanması ve sürekli iyileştirme 

faaliyetlerinde bulunmak, kalite politikamızdır. 
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İnsan Kaynakları Politikası 

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası olarak, çalışanın en önemli kaynak olduğu bilinciyle, evrensel 

değerlerin uygulandığı, birbirine güvenen, üretken, yeniliklere açık, çevreye duyarlı bir kurum 

kültürü oluşturmak ve kişilerin çalışmak için öncelikle tercih ettikleri bir kurum olmaktır. 

 

Sosyal Sorumluluk ve Yardım Politikası 

 Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası, ulusal kalkınmada bölgesindeki en önemli aktörlerden 

biri olduğu bilinciyle, yasalardan ve üyelerinden aldığı güç ve sorumluluk duygusuyla; 

 Bölgesel kalkınmayı geniş bir alana yaymak, etkinliğini ve sürekliliğini sağlamak için 

mevcut sorunları tespit edip çözüm önerileri üreterek, çözüme ortak olabilecek tüm 

paydaşları nezdinde gerekli girişimleri ve lobicilik faaliyetlerini yürütmeyi, 

 Sorumluluğumuz altındaki ilçelerimizde sınaî ve ticari faaliyetleri gelişmesi, 

girişimciliğin özendirilmesi ve turizm vizyonunun daha üst bir çıtaya yükseltilmesi için 

gerekli çalışmaları yapmayı, mevcut çalışmalara ortak olmayı, 

 Bölgesel kalkınma ve bölge halkının refah ve huzuruna katkı sağlayacak sosyal 

sorumluluk projelerinde aktif rol almayı, 

 Sosyal Sorumluluk Politikası olarak benimsemiştir. 

 Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası, yasal mevzuat çerçevesinde ve bütçesinde karşılığı 

bulunması ve çalışma alanı ile sınırlı olmak kaydıyla, özellikle sosyal ve toplumsal 

ihtiyaçları karşılamaya ve kamu yararı sağlamaya yönelik olarak; 

 Üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, 

mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişimini sağlamak için hazırlanan projelere, 

 İlçelerimizin (Boyabat, Durağan, Saraydüzü) tanıtımına fayda sağlayacak bölgesel, 

ulusal ve uluslararası boyutta yapılacak etkinlik ve çalışmalara, 

 Eğitime yönelik faaliyet ve çalışmalara (okul ve derslik yapımı, akademik çalışmalar, 

üniversite-sanayi ortak projeleri vb.) 

 Sporun geliştirilmesine, yaygınlaştırılmasına, sportif bilincin oluşturulmasına, sporun 

sevdirilmesine ve teşvikine, 

 Kent güvenliğinin ve asayişin sağlanması için yürütülen çalışmalara, 

 Maddi ve manevi katkı sağlamayı, sponsor olmayı, Yardım Politikası olarak kabul 

etmiştir. 

 

Satınalma Politikası 

 Satınalma politikasının amacı; Oda bünyesinde gerçekleştirilecek her türlü ihale, 

satınalma ve doğrudan alım işlemlerini, bilinen ve kabul görmüş satınalma esaslarına 

dayalı standart ilkeler doğrultusunda ve yasal mevzuat çerçevesinde tanımlamak, iş 

akışlarını düzenlemek, satınalma ve sonrasındaki süreçlerde tüm işlemlerin işbu 

politikaya uygun yürütülmesini sağlamaktır. 

 Kanun ve yönetmeliklerde meydana gelebilecek değişiklikler neticesinde bu politika ile 

uyuşmayan durumlar söz konusu olması yahut açıkça ifade edilmeyen durumlar olması 

halinde ilgili yönetmelik ve mevzuat hükümleri geçerlidir. 
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 Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yapılacak ihaleler, satınalma ve 25.000 TL 

üzerindeki doğrudan alım işlemleri Satınalma Komisyonu’nun incelemesi ve önerisi 

akabinde Yönetim Kurulu Kararı’yla kabul edilir ve uygulamaya alınır. 

 Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde komisyon kararını tekrar incelenmesi için 

Satınalma Komisyonuna iade edebilir. 

 Satınalma Komisyonu’nun kararı öneri (tavsiye) niteliğinde olup Odayı bağlayıcı 

değildir. 

 Satınalma Komisyonu, yapılacak alım işlemleri ile ilgili piyasa araştırması yaparak alım 

yapılacak kurum ve kuruluşların tespit edilmesini sağlar. 

 

Mali Politika 

 Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası mali kaynaklarına ait sistematiği, genel kabul görmüş 

muhasebe ilkeleri, 5174 sayılı Kanun, TOBB Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği ve ilgili 

diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde, doğru bilgiyi gerçeğe uygun, tarafsız ve 

zamanında sağlamak üzerine kurmuştur. 

 Karşılaşılabilecek riskleri de göz önüne alarak kaynaklarını iç ve dış müşterisinin 

memnuniyetine yönelik kaliteli hizmet için en etkin biçimde kullanmak mali 

politikamızın temelini oluşturmaktadır. 

 Nakit mevduatın değer kaybetmesi ihtimaline karşılık, borsa, döviz vb. riskli yatırım 

araçları yerine, finans sektöründe düzenli araştırmalar yaparak değer kaybını 

engelleyecek enstrümanlara yöneltilmesi sağlanır. 

 

Haberleşme ve İletişim Politikası 

 Oda faaliyetlerinin, odanın çeşitli konularda görüşlerinin, üyelerimizin mesleki 

faaliyetlerini kolaylaştırıcı bilgilerin hedef kitlelerimize ulaştırılması, 

 Oda faaliyetlerinin yer aldığı Faaliyet Raporu’nun her yıl yayımlanması, hedef 

kitlelerimize ulaştırılması, 

 İlçelerimize ait sosyo-ekonomik verilerin yer aldığı Sosyo-Ekonomik Raporların 

düzenli olarak yayımlanması ve hedef kitlelerimize ulaştırılması, 

 Boyabat TSO tarafından gündeme getirilen konular ve/veya gündemde yer alan konular 

ile ilgili Odanın görüş ve mesajlarını iletmek üzere basın toplantıları düzenlenmesi, 

 Boyabat TSO’nun yetkili organlarınca oluşturulan görüş ve politikaların dışında BTSO 

yöneticileri tarafından basına kişisel görüş içeren açıklamalar yapılmaması, 

 Boyabat TSO’nun faaliyetlerinin amacına ve hedefine yönelik makaleler ve basın 

bültenleri hazırlanması, 

 Odanın yürüttüğü projelere ve faaliyetlere ilişkin röportajlar yapılması, 

 Odanın gündeme getirdiği konuların hedef kitleye etkili bir şekilde ulaştırılması için 

kampanyalar düzenlenmesi, 

 SMS mesajları, e-postalar, Oda web sayfası, Oda bülteni, afiş, poster, ilanlar ve diğer 

yerel medya aracılığı ile odanın etkinlik ve faaliyetlerinin duyurulması, 

 Web sayfasının güncel ve üyelerimizin ihtiyaçlarını dikkate alan bir anlayış ile hizmet 

vermesinin sağlanması, 
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 Üyelerimizin e-posta ve sms gruplarının oluşturulması, üyelerimize yönelik yapılacak 

tüm duyuruların (üye tercihleri göz önünde bulundurularak) e-posta, internet sayfası ve 

sms programı üzerinden yapılmasının sağlanması, 

 Oda üyelerinin vefat haberlerinin sms programı ile isteyen üyelere mesai saatleri içinde 

duyurulmasının sağlanması, 

 Yönetim Kurulunca belirlenmiş özel gün ve haftalarda odamızın kutlama, dilek ve 

temennilerinin, gazete ilanları, SMS, e-posta ve internet sayfası yoluyla hedef kitleye 

ulaştırılması, 

 Odamızın haber ve aktivitelerinin duyurulması için Facebook, Twitter gibi sosyal 

paylaşım sitelerinin de aktif olarak kullanılması 

 

Bilgi İşlem Politikası 

 Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası; teknolojik ihtiyaçlarını gelişen ve değişen Dünya 

teknolojilerine göre geliştirmek amacıyla sürekli değişim ve yenilikleri takip etmekte 

ve uygulamaktır. Bu politika çerçevesinde temel hedefimiz, hızlı, etkili, kolay 

uygulanabilir teknolojik sistemler ve hizmetler üretmektir. Odamızın ihtiyacı olan her 

türlü teknolojik altyapı ve hizmeti, personelimiz ve üyelerimizin hizmetine sunmak 

suretiyle gereksiz iş yükünü azaltmak, işlemlere hız ve kolaylık kazandırmaktır. 

 Bilgi işlem ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeleri düzenli olarak takip etmek, 

 Yenilikleri Odamız hizmetlerine eklemek, 

 Üyelerimize ve paydaşlarımıza güvenli ve hızlı bir şekilde hizmet sunabilmektir. 

 

 

Üye İlişkileri Politikası 

 Üyelerin dilek ve önerilerini kolayca iletmelerini sağlamak; bu talepleri hızlı, etkin, 

objektif, adil ve gizlilikle değerlendirmek, 

 Üye sorunlarını ilgili kanunun verdiği yetkilere dayanarak çözmek, 

 Lobicilik yaparak seslerinin duyurulmasını sağlamak, 

 Eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, giderilmesini sağlamak, 

 Hatasız ve güler yüzlü hizmet verebilmek, 

 Yurt içi ve yurt dışı yatırımlar yapmalarını teşvik etmek, 

 Dış ticaret konusundaki eksiklerini tespit etmek ve destek olmak 

 Proje yapabilme yeteneğini geliştirmek ve Mutlu Üye kazanımını sürekli artırmak. 
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3. FAALİYETLER 

TOBB 24 DERSLİKLİ OKUL İNŞAAT ÇALIŞMALARI 

TOBB İnşaat Uygulama Müdürü 

Haluk Altuntaş ve Mimar Hazım 

Ayhan ilçemizde inşa edilecek 24 

derslikli okul projesi için Odamızı 

ziyaret ettiler. Ziyarette Yönetim 

Kurulu Başkanımız Orhan Çakır, 

Başkan Yardımcımız Nazif 

Koltukçu, Meclis Başkanımız 

Erdal Sarı ve Yönetim Kurulu 

Üyemiz Osman Onur Küçükbaş da 

hazır bulundular. 

 

 

Odamızda gerçekleştirilen istişare 

toplantısının ardında Boyabat İlçe 

Kaymakamımız Sn. Fatih Aksoy ile 

birlikte okul inşaatının yapılması 

planlanan 2 ayrı alanda incelemeler 

yapıldı. 

Arazilerin yapısı ve projeye 

uygunlukları konularında teknik 

ekipler ile değerlendirmeler yapıldı. 

Nihai noktada inşaatın yapılacağı alan 

belirlenerek etüt çalışmaları 

tamamlandı. 
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ELAZIĞ DEPREMİ YARDIM KAMPANYASI 

 

 

 

24 Ocak 2020 tarihinde Elazığ’da meydana gelen ve 41 vatandaşımızın hayatını kaybettiği 

deprem sonrası, her kötü günde olduğu gibi Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimiz başta olmak 

üzere 81 il genelindeki Oda ve Borsalarımızla depremin yaralarını sarmak için ilçemizde 

yardım kampanyası başlattık. Boyabat’ta Odamız tarafından başlatılan yardım kampanyasına 

halkımızın verdiği yoğun destekler sayesinde toplanan erzak ve temel ihtiyaç malzemeleri hızlı 

bir şekilde deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza ulaştırıldı.  
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BERLİN HAN ŞİRKETLER GRUBU ZİYARETİ 

 

 

Berlin’de (Almanya) MÜSİAD 

Berlin şubesi ve NETU - 

Netzwerk Europäisch-

Türkischer Unternehmen 

(Avrupa-Türk İşletmeler Ağı) 

kurucu üyesi olan HAN 

Şirketler Grubu başkanı 

Mehmet Ali Han’ı ziyaret ettik. 

Yaklaşık 40 yıldır Almanya’da 

ikamet eden ve bugün Berlin 

altyapı projelerinin %60’lık 

kısmını tek başına yürüten ve 

aynı zamanda inşaat faaliyetleri 

de bulunan Mehmet Ali 

Han’dan Almanya’da iş hayatı, 

girişimcilik, inşaat sektörünün 

durumu hakkında detaylı 

bilgiler aldık.  

 

 

Berlin’de 30.000 m² alan 

üzerine kurulu şirket merkezini 

ve makine parkurunu gezerek 

inşaat işlerinde kullandıkları 

araç ve malzemeler hakkında 

bilgiler aldık. 

 

 



 
14 

BOYABAT TİCARET VE SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU - 2020 

BUDMA 2020 FUAR ZİYARETİ (Poznan/POLONYA)  

 

 

 

İnşaat sektöründe faaliyette bulunan 

üyelerimiz ile Polonya’nın Poznan 

kentinde düzenlenen uluslararası 

inşaat ve mimari fuarına katılım 

sağladık. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkiye tuğla üretiminin yaklaşık 

%10-12’sini karşılayan ve ilçemizde 

toprak sanayisinde faaliyette bulunan 

sanayicilerimiz, ülkemizde üretimi 

olmayan farklı türde inşaat tuğlalarını 

inceleme ve kullanım alanları 

hakkında bilgi alma fırsatı buldular. 
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PPNT (Poznan Science and Technology Park) ZİYARETİ 

 

Yurt dışı iş gezimiz sırasında 

bilim, teknoloji ve sanayinin 

buluştuğu, inovasyon ve modern 

teknolojinin doğum yeri sayılan 

bir teknopark ziyareti 

gerçekleştirildi. 

50.000 m² alan üzerine kurulmuş, 

bünyesinde 60 araştırma 

laboratuvarı ve datacenter 

bulunan ve 5 ana bölümden 

oluşturulmuş PPNT (Poznan 

Science and Technology Park) 

ziyaret edildi.  

Adam Mickiewicz Üniversitesi 

bünyesinde faaliyet gösteren 

Teknopark uzmanları 20 yıldır 

AB projeleri yürütmekle birlikte 

analizler, teknoloji geliştirme ve 

inovasyon geliştirme süreçlerinde 

de şirketleri destekliyorlar.  

Polonya Bilim ve Teknoloji 

Akademisi tarafından da 

desteklenen teknoloji parkı 

profesyonel IT hizmetlerinin 

yanında araştırma yapmak 

isteyen şirketlere laboratuvar ve 

ofis kiralama imkânı sağlıyor. 

Uzmanlar ve öğrencilerle birlikte 

start-up ve spin-off projeler 

gerçekleştirilen teknoloji parkı yerel, ulusal ve uluslararası olmak üzere geniş bir network ağına 

sahip. 

Ziyaretçilerimiz, kendi sektörlerinde teknoloji entegrasyonunu artırmaları halinde 

sağlayacakları avantajlar hakkında fikir sahibi oldular. 

PPNT’nin Avrupa İşletmeler Ağı Polonya program ortağı olması, EEN Batı Karadeniz 

Konsorsiyumu adına KOSGEB işbirliği açısından da faydalı bir aktivite oldu. Ayrıca yetkili 

Anna TORZ ile katılımcılarımız EEN faaliyetleri konusunda fikir alışverişinde bulundular 
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BAHAR KALKANI OPERASYONU BASIN AÇIKLAMASI 

 

 

 

TOBB çatısı altında 

Oda/Borsalar camiası olarak 

30 STK ile birlikte Bahar 

Kalkanı operasyonuna destek 

verdik. 

Boyabat TSO Başkanı Orhan 

ÇAKIR, ilçemizdeki STK 

temsilcileri ile ortak basın 

açıklaması yaptı. 

 

 

 

 

 

HASTANE PERSOELLERİNE SU GEÇİRMEZ TUTUM TEMİN ETTİK 

 

 

Pandemi sürecinde sağlık 

personellerinin ihtiyacı olan 50 

adet su geçirmez, yıkanabilir 

tulum Odamız tarafından temin 

edildi. 

Salgınla mücadelenin en ön 

safında yer alan sağlık 

personelimize görevlerinde 

kolaylıklar dileriz. 
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BOYABAT TSO’DA BAYRAK DEĞİŞİMİ 

 

 

 

Odamızın Yönetim 

Kurulu Üyeliklerinde 

09.04.2020 tarihinde 

gerçekleşen değişiklikten 

sonra Abdullah GENÇ 

Boyabat TSO Yönetim 

Kurulu Başkanı oldu. 

 

 

 

ÜYELERİMİZDEN GELEN TALEPLERİ TOBB’A İLETTİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası olarak, ülkemizde etkili olan Koronavirüs salgın hastalığının 

ilçemiz ekonomisine etkilerini değerlendirmek üzere bir çalışma gerçekleştirdik. Üyelerimizle 

birebir telefon ile yaptığımız görüşmeler neticesinde salgın hastalığın hem üyelerimizi ve hem 

de işlerini nasıl etkilediğini, sürecin iyileştirilmesi anlamında beklentilerini, görüş ve 

önerilerini dinledik. 

Edindiğimiz bilgiler doğrultusunda hazırladığımız taleplerinizi bir yazı halinde, camiamızın 

her türlü sorunu ile gece gündüz demeden ilgilenen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanımız Sn. M.Rifat HİSARCIKLIOĞLU’na ilettik. 
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DENETİMLİ SERBESTLİK MÜDÜRLÜĞÜ ODAMIZI ZİYARET ETTİ 

 

 

 

Boyabat Denetimli 

Serbestlik Müdürü Dilaver 

Koçak Odamızı ziyaret etti.  

Boyabat TSO Başkanı 

Abdullah Genç ile koruma 

kurulu nezdinde yapılacak 

çalışmalar hakkında bilgi 

alışverişinde bulundular. 

 

 

 

 

DENİZBANK İLE NEFES KREDİSİ LANSMAN TOPLANTISI YAPILDI 

 

 

2020 yılı TOBB Nefes Kredisi lansmanını gerçekleştirmek üzere Boyabat Ticaret ve Sanayi 

Odası ev sahipliğinde Başkanı Abdullah GENÇ ve Denizbank Boyabat Şube Müdürü Ali 

DORUK ortak basın açıklaması yaptılar.  

Toplantıya Boyabat TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Nazif KOLTUKÇU ile 

Denizbank Boyabat Şubesi KOBİ Bankacılığı Satış Yöneticisi M. Fatih ÇIRAK'da katıldılar. 
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TİCARET BAKANI RUHSAR PEKCAN İLE BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boyabat TSO Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Genç, Başkan Yardımcısı Nazif Koltukçu ve 

Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Yayla ile Cemal Kaan Kamburoğlu Ticaret Bakanı Ruhsar 

Pekcan ve TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun katılımlarıyla Webinar Sistemi üzerinden 

365 Oda/Borsa Başkanı ile 61 Sektör Meclisi Başkanına yönelik düzenlenen bilgilendirme 

toplantısına katıldılar. 
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KORONAVİRÜS TEDAVİSİ GÖREN HASTALARIMIZA KİŞİSEL TEMİZLİK 

ÜRÜNLERİ TEMİN ETTİK 

 

 

Boyabat 75. Yıl Devlet 

Hastanemizde yatarak 

tedavi gören hastalarımızın 

temel sağlık ihtiyaçları 

arasında olan diş fırçası, diş 

macunu, şampuan ve terlik 

ihtiyaçları Kaymakamlı-

ğımız tarafından 

belirlenmiş, Boyabat Ticaret 

ve Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu üyeleri tarafından 

temin edilerek hastanemize 

teslim edilmiştir. 

 

 

 

BOYTSO YÖNETİM KURULU BAŞKANI ABDULLAH GENÇ, KARADENİZ BÖLGE 

İSTİŞARE TOPLANTISINA KATILDI 

 

 

 

Boyabat Ticaret Ve Sanayi 

Odasi Başkanı Abdullah Genç, 

TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu ve bölge Oda 

Başkanları ile birlikte Webinar 

üzerinden online olarak 

gerçekleştirilen Karadeniz 

Bölge Toplantısına katıldı. 
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266 ADET RAMAZAN GIDA KOLİSİ HAZIRLADIK 

 

Her yıl olduğu gibi bu yıl da 

TOBB’un destekleri ve 

Odamızın katkıları ile 

ramazan gıda paketlerimizi 

hazırladık. 

Kaymakamlığımıza teslim 

edilen 266 adet gıda kolisi 

ihtiyacı olan vatandaşlarımıza 

Sosyal Yardımlaşma ve 

Dayanışma Vakfımız 

aracılığıyla ulaştırıldı. 

 

 

BOYABAT TSO VE SİNOP TSO MÜŞTEREK MECLİS TOPLANTISI TOBB 

BAŞKANI RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN KATILIMI İLE GERÇEKLEŞTİ 

 

 

 

TOBB Başkanı M. Rifat 

Hisarcıklıoğlu, video 

konferans aracılığıyla 

düzenlenen Sinop TSO ve 

Boyabat TSO Müşterek 

Meclis Toplantısına 

katıldı. Salgınla mücadele 

sürecinde TOBB olarak 

tüm Oda/Borsalar ve 

Sektör Meclisleri ile 

devamlı istişare içinde 

olduklarını belirtti. 
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 TARIM VE ORMAN BAKANIMIZA ÇİFTÇİMİZİN SORUNLARINI İLETTİK 

 

 

 

Boyabat TSO Yönetim Kurulu 

Başkanı Abdullah Genç Tarım ve 

Orman Bakanımız Dr. Bekir 

Pakdemirli ve TOBB Başkanımız 

Rifat Hisarcıklıoğlu'nun iştirakleri 

ve 365 Oda ve Borsa Yönetim 

Kurulu Başkanları ve 61 Sektör 

Meclis Başkanının katılımıyla 

gerçekleştirilen online toplantıya 

katıldı. Toplantıda verasetli tarım 

arazilerinin intikali ile ilgili 

yaşanmakta olan sorunlar, bu 

durumdaki çiftçilerimizin ÇKS'ye 

kayıtta yaşadıkları problemler ve 

ortaya çıkan kayıt dışı üretim konuları iletildi. 
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ODAMIZDA KVKK ve VERBİS SEMİNERİ DÜZENLENDİ 

 

 

 

İlçemizde faaliyette 

bulunan sanayi 

işletmelerine ve mali 

müşavirlere yönelik 

Kişisel Verilerin 

Korunması ve Veri 

Sorumluları Bilgi 

Sistemi hakkında 

bilgilendirme semineri 

düzenlendi. 

 

 

 

 

 

SİNOP VALİSİ EROL KARAÖMEROĞLU’NA HAYIRLI OLSUN ZİYARETİ 

 

 

Boyabat Ticaret ve 

Sanayi Odası Yönetim 

Kurulu Başkanı 

Abdullah Genç, Başkan 

Yardımcısı Kadir Çok, 

Meclis Başkanı Erdal 

Sarı ve Yönetim Kurulu 

Üyesi Cemal Kaan 

Kamburoğlu, Sinop 

Valimiz Sn. Erol 

Karaömeroğlu’nu 

ziyaret ederek hayırlı 

olsun dileklerinde 

bulundular. 
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BAŞKAN ABDULLAH GENÇ “PANDEMİ SONRASI TOBB’UN ULUSLARARASI 

İLİŞKİLERİ KONULU ONLİNE KONFERANSA KATILDI 

 

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah GENÇ, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği 

tarafından düzenlenen 

"Pandemi Sonrası 

TOBB'un Uluslararası 

İlişkileri" konulu online 

konferansa katıldı. 

TOBB Başkanı Sn. M.Rifat 

HİSARCIKLIOĞLU, 

Avrupa Komisyonu Eski 

Başkan Yardımcısı Sn. 

Günter Verheugen ve Asya 

Pasifik Ticaret ve Sanayi 

Odaları Konfederasyonu 

Başkanı Samir Modi ve 

İslam Ticaret, Sanayi ve 

Tarım Odası Genel 

Sekreteri Yousef H. Khalawi'nin de katıldıkları toplantıda; Covid-19 sürecinde dünya gündemi 

ve yaşanan sorunlar ile süreç sonrası beklentiler hakkında bilgi alışverişinde bulunuldu. 
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HAYAT BOYU ÖĞRENME HALK EĞİTİMİ PLANLAMA VE İŞBİRLİĞİ 

KOMİSYON TOPLANTISINA KATILDIK 

 

 

Boyabat TSO 

Yönetim Kurulu 

Başkanı Abdullah 

Genç Hayat Boyu 

Öğrenme, Halk 

Eğitimi Planlama ve 

İşbirliği Komisyonu 

Toplantısına katıldı. 

 

 

 

DEVLET HASTANEMİZE YÜKSEK AKIM OKSİJEN CİHAZI TEMİN ETTİK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pandemi döneminde hastanemizin ihtiyacı olan, koronavirüs hastalığı sebebiyle yatarak tedavi 

gören hastalarımız için Kaymakamlığımız nezdinde girişimde bulunarak yardım kampanyası 

başlattık. Toprak sanayisinde faaliyette bulunan fabrikalarımızın destekleriyle ilk cihazımızı 

temin ederek hastanemize teslim ettik. 
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 MECLİS TOPLANTIMIZI ONLİNE ORTAMDA GERÇEKLEŞTİRDİK 

 

 

 

Boyabat Tso Ekim ayı Meclis Toplantısı 06.10.2020 Salı günü saat 11:00'da online olarak 

yapıldı. Toplantıda Eylül ayına ait mali durum, yönetim kurulunun aylık faaliyetleri, eğitim 

yardımları ve sosyal yardımlar ile diğer hususlar görüşüldü. 
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 SIRIK KEBABI’NIN COĞRAFİ İŞARET TESCİLİNİ ALDIK 

 

 

Boyabatın asırlık lezzetlerinden "Sırık 

Kebabı" artık tescillendi. 

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası 

öncülüğünde Boyabat İlçe Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Müdürlüğü ile Boyabat 

Belediyesi tarafından 2 yıldır sürdürülen 

çalışmalar neticesinde asırlık 

lezzetlerimizden Sırık Kebabı'nın Türk 

Patent ve Marka Kurumundan Coğrafi İşaret 

Tescilini aldık. 
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DEVLET HASTANEMİZE 2. SOLUNUM CİHAZINI DA TESLİM ETTİK 

 

Boyabat Ticaret ve Sanayi Odası 

olarak Koronavirüz tedavisi gören 

hastalarımızın ihtiyacı olan yüksek 

akım oksijen cihazından bir tane daha 

temin etmek için ilçe 

kaymakamlığımız nezdince ikinci kez 

yarım kampanyası başlattık. Üst 

yönetimimiz ve üyelerimiz başta 

olmak üzere hayırsever insanlarımızın 

da destekleriyle ikinci cihazı da 

tedarik ederek hastanemize teslim 

ettik. 

 

 

SİNOP SGK İL MÜDÜRÜ ODAMIZI ZİYARET ETTİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sinop SGK İl Müdürümüz Sami ŞAHİN Odamızı ziyaret etti. Kayıt dışı istihdamı önleme 

faaliyetlerinin planlı ve ülke genelinde standart hale getirilebilmesi amacıyla oluşturulan "2020 

yılı Bilgilendirme ve Rehberlik Programı" hakkında Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız 

Nazif KOLTUKÇU ile bir araya gelerek bilgi alışverişinde bulundular. Pandemi döneminde 

kayıtlı çalışmanın öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade eden SGK İl Müdürümüz Sami ŞAHİN, 

gerek kısa çalışma ödeneği ve gerekse bu dönemde devletimizce sağlanan diğer desteklerden, 

kayıtlı çalışanların yararlandığını bu teşviklerden işverenlerin de önemli oranda istifade 

ettiklerini belirtti. 
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YENİDEN REFAH PARTİSİ ODAMIZI ZİYARET ETTİ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yeniden Refah Partisi Sinop İl Başkanı Mustafa Çınar ve İl Teşkilat Başkanı Başkanı Yaşar 

Türkmen Odamızı ziyaret ettiler. Yönetim Kurulu Başkanımız Abdullah Genç ile ilimizde 

yatırıma ihtiyaç duyulan sektörler ve ekonomi özelinde yapılması gereken çalışmalar hakkında 

görüş alışverişinde bulundular. 

GÜVENLİ TİCARET SİSTEMİ: BANKKART BAŞAK TEDARİK ZİNCİRİ 

FİNANSMANI PROTOKOLÜ İMZALANDI 

Boyabat TSO ve Ziraat Bankası 

Boyabat/Sinop Şubesi arasında Güvenli 

Ticaret Sistemi: Bankkart Başak Tedarik 

Zinciri Finansmanı Protokolü imzalandı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile 

T.C. Ziraat Bankası A.Ş. arasında 10 Aralık 

2020 tarihinde imzalanan protokolle, Güvenli 

Ticaret Sistemi: Bankkart Başak Tedarik 

Zinciri Finansmanı projesi başlatılmıştı. 

 

Bu kapsamda ilçemizde 17 Aralık 2020 

Perşembe günü hizmet binamızda Boyabat 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 

başkanımız Abdullah GENÇ ile T.C. Ziraat 

Bankası A.Ş. Boyabat/Sinop Şubesi 

Yöneticisi Kadir KENDÜZLER arasında 

protokol imzalandı.
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 2019-2020 KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLO 

 

 

 

2
0

1
9

 

GELİR 51.859,61 40.052,02 24.949,62 32.937,30 27.915,86 92.493,62 89.681,07 37.263,94 34.330,50 61.907,63 45.831,83 73.571,46 612.794,46 

GİDER 35.464,45 32.337,20 47.307,23 41.805,77 43.026,31 42.767,28 41.028,10 47.574,83 39.129,03 103.000,34 48.774,71 57.685,73 579.900,98 

FARK 16.395,16 7.714,82 -22.357,61 -8.868,47 -15.110,45 49.726,34 48.652,97 -10.310,89 -4.798,53 -41.092,71 -2.942,88 15.885,73 32.893,48 

% 31,61% 19,26% -89,61% -26,93% -54,13% 53,76% 54,25% -27,67% -13,98% -66,38% -6,42% 21,59% 5,37% 

2
0

2
0

 

GELİR 66.440,82 44.350,57 29.588,60 40.787,57 31.268,61 40.909,12 25.356,19 25.809,80 25.907,09 139.794,21 205.180,96 611.876,96 1.287.270,50 

GİDER 98.160,31 43.666,27 40.793,58 52.661,38 34.389,80 47.848,53 14.939,63 2.483,11 28.585,06 4.063,40 44.292,84 93.554,53 505.438,44 

FARK -31.719,49 684,30 -11.204,98 -11.873,81 -3.121,19 -6.939,41 10.416,56 23.326,69 -2.677,97 135.730,81 160.888,12 518.322,43 781.832,06 

% -47,74% 1,54% -37,87% -29,11% -9,98% -16,96% 41,08% 90,38% -10,34% 97,09% 78,41% 84,71% 60,74% 
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 2019-2020 KARŞILAŞTIRMALI MALİ TABLO 
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 İŞLEM SAYILARI 

 

2020 YILI İŞLEM SAYILARI 

GERÇEKLEŞEN TESCİL İŞLEMLERİ 43 adet 

GERÇEKLEŞEN TERKİN İŞLEMLERİ 18 adet 

DÜZENLENEN KAPASİTE RAPORU SAYISI 23 adet 

İŞ MAKİNESİ TESCİLİ 29 adet 
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