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SUNUŞ
Tarihten bugüne var gücü ile Anadolu
Medeniyetine katkı sağlayan Çumra’mız
için çalışmalarımızı sizlerden aldığımız güç
ve destek ile sürdürüyoruz. Sizlerden
aldığımız güven ve desteği en güzel şekilde
çalışmalarımıza aktarıyor ve dün ile
bugünün tecrübeleriyle yarınımız için güzel
projeler düşünüyoruz.
Devletimiz tarafından programa alınan
büyük projelerle Çumra’mızı hep birlikte
kalkındırmayı hedefliyoruz.
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi olarak üyelerimize ve Çumra’mıza faydalı
olabilmek için sürekli gayret ve arayış içerisindeyiz. Her günümüzün bir önceki günden
farklı olması ve her gün yeni bir hizmet heyecanıyla çalışıyoruz.
Bu hizmet anlayışı ve heyecanıyla mevcutta bulunan hizmet binasının yetersizliğinden
dolayı odamıza yeni bir hizmet binası kazandırmak için kolları sıvadık. Yıllardır
yaklaşık 120 m2’lik bir alanda hizmet veren odamız için, Belediye binasının çaprazında
bulunan iş hanının 2.katını komple satın almış bulunuyoruz. 350 m2’lik bir alanda
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası olarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye devam
ediyoruz.
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası olarak her zaman daha iyisini yapma gayreti içerisindeyi z .
Yeni Stratejik Planının Odamıza, üyelerimize, paydaşlarımıza ve ilçemize hayırlı olmasını
diliyor, emeği geçen herkese şahsım ve Başkanı Olduğum Oda adına teşekkür ediyorum.
METİN KURAL
ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI
YÖNETİM KURULU BAŞKANI
ONAY ŞERHİ: Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu 2020-2023 Stratejik
Planındaki stratejik amaç ve hedefleri 05.01.2021 tarih ve 2021-139 no’lu kararı ile
onaylayarak kabul etmiştir.

1. Giriş
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası kuruluşundan günümüze kadar kanunların vermiş olduğu
yetki ve sorumluluğun bilincinde olarak üyelerinin karşılıklı çıkarlarını kollayan ve
gözetleyen bir konumda olmuştur. Bu görev ve sorumluluk bilinciyle yapmış olduğu
çalışmalarını TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile tescil ettirmiş ve 2019
yılında TOBB Akreditasyon Sistemine dahil olmak için çalışmalara başlamıştır.
Stratejik planlama için Stratejik Planlama Ekibi oluşturulmuştur. Stratejik Planlama
Ekibimiz yasal şartlar, süreçlerimiz ve diğer oda ve borsaların da görüşlerini alarak
çalışmalara başlamıştır.
Stratejik Planlama çalışmalarımız aşağıda belirtilen ana başlıklar altında yürütülmüştür;
Durum Analizi
Geleceğe Bakış
Maliyetlendirme
İzleme ve Değerlendirme
Durum analizi kapsamında PEST ve SWOT analizleri, Stratejik Planlama Ekibinin yanısıra
odamız üyeleri ile yapılan anketler neticesinde yapılmıştır.
1.1. Dokümanın Amacı
Odamızın stratejilerini, misyonunu ve vizyonunu oluşturarak amaçlarımızı tanımlamak,
açıklama ve birimlerimizin içsel güçlü ve zayıf yönleri ile dış çevreden kaynaklanan fırsat
ve tehditlerini dikkate alarak, değişimleri izleyerek geleceği öngörme yeteneğimizi
geliştirmek temel amacımızdır.
Bunun yanında üyelerimiz ve diğer oda, borsa, birlikler ile olan bağlılıklarımızı ve hizmet
alanlarına karşı sorumluluklarımızı güçlendirmek, kurum çalışanlarının katılımcılığını ve
yaratıcılığına ön plana çıkararak, kurumumuzda her alanda iyi bir performans ortaya
koymak, diğer vazgeçilmez hedeflerimiz olacaktır.
1.2. Dokümanın Kapsamı
Stratejik Plan, Odamızın amaç, vizyon ve misyonuna uygun olarak 2020 -2023 yılları
arasında yapılacak çalışmaları, bu çalışmalara iştirak edecek paydaşlarımızı, bu yıllarda
gerçekleştirilmesi planlanan amaç ve hedefler ile bunları gerçekleştirmek üzere
yapılacak faaliyetlerden doğan maliyetleri içermektedir.
1.3. Tanımlar ve Kavramlar
Birimlerin Hedefleri: Odamızın ulaşmak istediği hedefleri gösteren temel amaçlar.
Kalite Geliştirme: Odamızda çalışan personellerin performans seviyesini ve hizmetlerinin
sürekli iyileştirilmesini sağlayabilmek.
Birim Hedefleri: Birimlerimizin kendi stratejilerini hayata geçirmek için belirlemiş
oldukları ölçülebilir nitelikteki faaliyet ve projelerdir.

1.4. Yönetici Özeti
Bu stratejik planda, Odamız bünyesinde bir personel değerlendirme ve kalite yönetimi
sisteminin oluşturulması, odalarda iyileştirmeye açık alanların belirlenmesi ve iyileştirme
eylem planları ile yönetim fonksiyonlarının sürekli iyileştirilmesi çalışmalarına temel teşkil
eden stratejik planlamaya dayalı süreç sistematik bir biçimde analiz edilmiştir. Geliştirilen bu
süreçler ile çalışanlarımızın sürekli olarak kendilerini değerlendirmeleri ve bu
değerlendirmelerin ışığında kurumsal temelleri ve stratejileri doğrultusunda, eğitim, öğretim
ve araştırma faaliyetleri ile idari hizmetlerinin kalite düzeylerini iyileştirmeleri temel hedef
alınmıştır.
ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI STRAT EJİK PLANLAMA EKİBİ
METİN KURAL
Yönetim Kurulu Başkanı
HALİL İBRAHİM KILINÇ Yönetim Kurulu Başkan Yrd.
GÖKHAN TUĞYAN
Yönetim Kurulu Üyesi (Muhasip Üye)
ŞAHİN ÇELİKCİ
Yönetim Kurulu Üyesi
SADETTİN GÖKKAYA Yönetim Kurulu Üyesi
DURMUŞ KURAL
Genel Sekreter
FERYAL BULUT
Ticaret Sicil Md.
HARUN AKAR
Ticaret Sicili Müdür Yrd.
2. Yasal Yükümlülüklerimiz
Çumra Ticaret ve Sanayi Odasının sorumluluklarının yasal dayanağı 18.05.2004 tarihli 5174
sayılı TOBB Kanunu ve bu kanunla çıkarılan yönetmeliklerdir. Bunun dışında odanın iç
yönetmeliği, Odanın üst birliği Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından odalar için
oluşturulmuş diğer mevzuat Çumra Ticaret ve Sanayi Odasının faaliyetlerinin kapsam ve
kurallarını belirlemektedir. Mevzuat hükümleri çerçevesinde üyelerinin yerel nitelikli talepleri
ve üst birliğin tevdi ettiği görevler ve diğer görevlerin meslek ahlakı kamu yararı iyi yönetişim
ilkeleri çerçevesinde yerine getirilmesi Çumra Ticaret ve Sanayi Odasının Faaliyetlerinin
kapsamını belirlemektedir.
2.1. Faaliyet Alanımız ve Hizmetlerimiz
Yasal yükümlülüklerimiz ve mevzuatlar göz önünde bulundurularak, faaliyet alanlarımız
aşağıda tabloda ifade edilmiştir. Faaliyet alanlarımız belirlenirken odamızda hizmet vermekte
olan birimler değerlendirilmiş ve çıktı olarak ele alınabilecek ürün/hizmetlerimiz bu faaliyet
alanları ışığında belirtilmiştir. Faaliyet alanları ve hizmetlerimizin belirlenmesi; bunların
paydaşlarımız ile ilişkilendirilmesi aşamasında fayda sağlayacaktır. Çünkü bu ayrımın
yapılması kadar, belirlenen bu hizmetlerden hangi paydaşımızın ne derecede yararlanıyor
olduğu stratejik planlama açısından önem taşımaktadır.
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Ticaret Sicil Tescil, Terkin ve Tadil
İşlemleri

Ticaret Sicil Md

Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Yetki Belgesi,
İflas Konkordato Belgesi, İhale Durum
Belgesi, Vb.

Ticaret Sicil Md

Ticaret Sicili Yazışmaları

Ticaret Sicili Md

Oda Sicili Kayıt, Tadil ve Terkin
İşlemleri, Yazışmaları

Oda Sicil Md

Üye bilgilerinin güncellenmesi

Oda Sicil Md

Rayiç Bedel Tespiti

Oda Sicil Md

Organ Toplantılarının sekretaryası
İhracat Belgelerinin Düzenlenmesi
İş Makinesi Tescillerinin Yapılması
Kapasite ve Ekspertiz Raporu İşlemleri
Akreditasyon Şartlarının Uygulanması
Ülke/Sektör Raporlarının Hazırlanması
Odaya Ait Projelerin
Hazırlanması ve Uygulanması
Oda Personeline ve Üyelerine Verilecek
Eğitim, Seminer ve Toplantıların
Düzenlenmesi

Genel Sekreter
Oda Sicil Md
Oda Sicil Md
Oda Sicil Md
Akreditasyon
Sorumlusu
Akreditasyon
Sorumlusu
Genel Sekreter
Genel Sekreter

YASAL DAYANAK
5174 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmelik
5174 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmelik
5174 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmelik
Türk Ticaret Kanunu, Ticaret
Sicili Nizamnamesi, Harçlar
Kanunu
Türk Ticaret Kanunu, Ticaret
Sicili Nizamnamesi, Harçlar
Kanunu
Türk Ticaret Kanunu, Ticaret
Sicili Nizamnamesi, Harçlar
Kanunu, İcra iflas Kanunu
5174 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmelik
5174 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmelik
5174 Sayılı kanun ve ilgili
yönetmelik
5174 Sayılı Kanun
Dış Ticaret Mevzuatı
İş Makinesi Tescil Esasları
Kapasite Raporu Esasları
Oda Borsa akreditasyon
kılavuzu
5174 Sayılı Kanun ve ilgili
Yönetmelik
5174 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmelik
5174 Sayılı Kanun ve ilgili
Yönetmelik

Web Sitesi Yönetimi

Genel Sekreter

Oda Dergisini ve Gazetesini Hazırlamak
Ve Basımını Gerçekleştirmek
İlgili Birim Tarafından Hazırlanan Tüm
Rapor ve Bültenlerin Basım Ve Yayın
İşlemlerini Yürütmek

Akreditasyon
Sorumlusu

5174 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmelik
5174 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmelik

Akreditasyon
Sorumlusu

5174 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmelik

Oda Tarafından Organize Edilen

Akreditasyon
Sorumlusu

5174 Sayılı Kanun ve İlgili

Toplantıların Fotoğraf ve Video
Çekimlerini Yapmak/Arşivlemek
Oda Sicil Belgesi, Faaliyet Belgesi,
Meslekten Men Belgesi, İhale Durum
Belgesi, Ortaklık Teyit Belgesi Gibi Oda
Evraklarının Verilmesi
Odaya Ait Her Türlü Alacağın Tahsilâtını
Yapmak
Oda İşlemlerinin
Muhasebeleştirilmesi

2.2.

Yönetmelik

Oda Sicil Md

Muhasebe Md
Muhasebe Md

5174 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmelik
5174 Sayılı Kanun ve İlgili
Yönetmelik
Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği

Kavramsal Çerçeve

Çumra Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planının çerçevesini strateji ve stratejik planlama
kavramları oluşturmaktadır. Stratejinin ekonomi alanında yönetim ve planlamayla
ilişkilendirilmesi modern çağa özgü bir durumdur. Modern çağ strateji ile ekonomik
hayat arasında ilişki kurarken kavramın içeriği dönüşüme uğramıştır. Dolayısıyla b u
çalışma boyunca stratejinin modern kullanımı üzerinde durulacaktır. Ekonomi alanında
stratejiler 21. Yüzyıl koşullarında yönetişim mantığı çerçevesinde oluşmaktadır.
2.2.1.

Strateji

Kavramları tanımlarken bazı kavramları esnek tanımlamak gerekiyor. Bu durum bazı
kavramların yapısıyla ilgilidir. Çünkü zaman ve mekan unsurları bazı kavramların
içeriğini değişime uğratarak zenginleştirebiliyor. Strateji kavramı da böyle bir kavramdır.
Bugüne kadar tam olarak tanımı yapılamamıştır. Latince “stratum” kökeninden gelen
kavramın soy ağacı stratejinin yol, yön, yönlendirme gibi anlamlarına işaret etmektedir. Bu
anlamlardan stratejinin belirlenmiş hedefin başarılması için izlenecek yol ve yöntem gibi
bir tanımı yapılabilir Strateji ekonominin dışında farklı bir alandan doğmuştur. Zamanla
beşeri olan bütün alanlara nüfuz etmiştir. Stratejiye köken anlamını veren savaş sanatıdır.
Savaşlar karşı tarafın askeri kapasitesi konusunda belirsizliğe dayanır. Belirsizlikler aynı
zamanda risk içerir. Strateji bu belirsizliği azaltarak riskleri fırsata dönüştürme yeteneğidir.
Strateji kavramının yaygınlaştırılmasının önde gelen teorisyenlerinden C.V. Clausewitz’e
göre “Strateji savaşın amacına ulaşmak için muharebenin kullanılmasıdır; o halde strateji,
savaş harekatının tümü için amaca uygun bir hedef saptamak zorundadır. Bu, stratejinin
savaş planını yapması ve hedef götürecek bir dizi harekâtı bu hedefe bağlaması demektir;
yani strateji münferit seferlerin planlarını yapar ve bu seferlerde ki münferit muharebeleri
düzenler. Çoğu kez bu iş, hepsi doğru çıkmayan varsayımlara, bir bölümü ise ayrıntılı
olarak alınmasına imkan olmayan kararlara göre yapıldığı için strateji, ayrıntıları yerinde
düzenlemek ve daima gerekli olacak değişiklikleri yapmak için orduyla birlikte sahraya
inmek zorundadır”.
Clausewitz’e göre harp planını oluşturmak, harekatların öngörülen akış planlarını tasarlamak
stratejinin özüdür. Strateji kavramı savaş gibi insani olmayan, kaotik başarıya ulaşmak
için her türlü aracın meşru görüldüğü pragmatik bir alandan daha centilmence

sürdürülmesi gereken ekonomi alanına taşınırken daha farklı bir anlam kazanmıştır.
Ekonomik rekabet bazen savaş metaforuyla anlatılmış olsa da günümüz hiyerarşik dünya
ekonomisi içinde rekabet büyük ölçüde hukukla düzenlenmektedir. 20. Yüzyıl’ın başından
başlayan 21.Yüzyılda da devam edecek olan küreselleşme olgusunun anahtar kavramlarından
biri Stratejidir. Bugünün şartlarında strateji geleceği riskleri ve fırsatları ile birlikte
öngörebilmektir. Strateji bir kurumun geçmişi ve bugünü arasında kurduğu tutarlı bir
bağla geleceği inşa edebilmesidir. Yerel birikim ve dinamikleri dışlamayan yerelden etik
kodlarını oluşturarak küresel sisteme entegre olmaya yönelen stratejiler yaşadığımız yüzyıla
yön verecektir. Yaşadığımız yüzyılda kurumlar müteşebbisler ya küresel stratejiler
oluşturarak geleceğin ihtiyaçlarını tanımlayarak büyümek veya yok olmak tercihiyle karşıya
karşıyadırlar. Küresel rekabet ara tercihlere izin vermemektedir. Yaşadığımız yüz yıl aynı
zamanda stratejinin doğasında var olan amaçları yanlış tanımlayan, çevresel dinamiklerden
ders almayan, uzun dönemli projeksiyon yapamayarak tarih olmuş kurumsal yapılar ve
markalar mezarlığıdır. Strateji dinamik bir süreçtir. Zirvede kalabilmek bu dinamizmin
gücünü keşfetmekle mümkündür.
2.2.2.

Stratejik Planlama

Stratejiler planlama sürecine yön vererek pratik anlam kazanırlar. Stratejik Planlama süreçleri
piyasa ekonomisiyle uyumlu, değişimi dinamik bir süreç olarak algılayan kurumların çevreyi
dikkate alarak bünyelerini yeniden yapılandırılmalarını teşvik eder, rekabete hazırlar. Bu
açıdan “Stratejik planlama; kurum ve kuruluşların mevcut durum, misyon ve kuruluş
ilkelerinden hareketle geleceğe yönelik bir vizyon oluşturup bu vizyona uygun hedefler
saptamaları ve çeşitli göstergeler saptayarak, başarıyı izleme ve değerlendirmelerini ifade
eden katılımcı, hesap verme sorumluluğuna temel teşkil eden ve esnek bir planlama
anlayışıdır”.
Stratejik planlama küresel ekonomi koşullarında hızlı değişimler karşısında kurum ve
kuruluşların yapılarını güçlendirmektedir. Değişimin hızı kurum ve kuruluşların çevreye uyum
sorunlarına neden olmaktadır. Stratejik planlama çevre ile kurumu uyumlu hale getirerek
değişimi yönetir. Stratejik Planlama bizzat değişimin sonuçlarına müdahale eder. Stratejik
planlama değişim anlarında hedef ve stratejilerde revizyonlara yönelecek esnekliğe sahiptir.
Stratejik plan bu açıdan bir ürün değil bir süreçtir. Süreç olarak stratejik planlama belge
olarak stratejik plandan daha önemlidir. Eyleme/uygulamaya dönüşen stratejik plan ancak
süreci kontrol edebilir, süreci kontrol ettiği ölçüde geleceğe bugünden müdahale edebilir.
Stratejik planlama süreci çok katılımlı yönetim odaklı bir süreçte oluşur. Bu sayede kurum
çalışanlarının yenilikçi bakış açılarından yararlanma imkânı oluşur. Kurumun için olması
istenen geleceğin üyelerle/çalışanlarla paylaşılması kurumsal aidiyeti dolayısıyla
güçlendirerek paydaşlarıyla uyumlu proaktif karar alabilen bir yapının oluşmasına zemin
oluşturur.
Stratejik plan bir şablonun uyarlanmasından çok genel çerçevesi belirlenmiş standartlar
bütününü kurumların özgül koşullarına uyarlanmasıdır. Stratejik planlama her kurum ve
kuruluşun ihtiyaçları doğrultusunda yeniden şekillendirilir. Sonuçlara odaklanması, sonuçların
nasıl ve ne ölçüde gerçekleştirildiğinin izlenmesine, değerlendirilmesine ve denetlenmesine
imkan verdiği için kaynakların rasyonel kullanılmasını sağlar. Ancak stratejik plan bir bütçe

değildir. “Stratejik planlama sürecinde kaynak kısıtları dikkate alınmakla beraber, yıllık bütçe
ve kaynak taleplerinin stratejik planları şekillendirmemesi; stratejik planın, bütçeyi
yönlendirmesi gerekir.”
Stratejik planlama süreci herhangi bir kurum veya kuruluşun “Neredeyiz”, “Nereye
G i t m e k İstiyoruz”, “Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz”, “Başarımız Nasıl Takip
Eder ve Değerlendiririz” sorularının sistematik olarak yanıtlanmasını içerir.
“Neredeyiz?” sorusu, kuruluşun faaliyetini gerçekleştirdiği iç ve dış ortamın kapsamlı bir
biçimde incelenmesini ve değerlendirilmesini içeren durum analizi yapılarak cevaplandırılır.
“Nereye gitmek istiyoruz?” sorusunun cevabı ise; kuruluşun varoluş nedeninin öz bir
biçimde ifade edilmesi anlamına gelen misyon; ulaşılması arzu edilen geleceğin kavramsal,
gerçekçi ve öz bir ifadesi olan vizyon; kuruluşun faaliyetlerine yön veren ilkeler; ulaşılması için
çaba ve eylemlerin yönlendirileceği genel kavramsal sonuçlar olarak tanımlanabilecek
amaçlar ve amaçların elde edilebilmesi için ulaşılması gereken ölçülebilir sonuçlar anlamına
gelen hedefler ortaya konularak verilir.
Amaçlar ve hedeflere ulaşmak için takip edilecek yollar ve kullanılacak yöntemler olan
stratejiler “Gitmek istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz?” sorusunu cevaplandırır.
Son olarak, yönetsel bilgilerin derlenmesi ve plan uygulamasının raporlanması anlamındaki
izleme ve alınan sonuçların daha önce ortaya konulan misyon, vizyon, temel değerlerler,
amaçlar ve hedeflerle ne ölçüde uyumlu olduğunun, kısaca performansın değerlendirilmesi
ve buradan elde edilecek sonuçlarla planın gözden geçirilmesini ifade eden değerlendirme
süreci ise “Başarımızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?” sorusunu cevaplandırır.
Planlama süreci bir standart bir düzen içinde ilerlemesi gereken bir süreç olmakla
beraber, plandan alınacak azami yarar bu sürecin içeriğinin boyut zenginliğiyle
oluşturulmasıyla mümkündür.
3. Durum Analizi
Stratejik Planlama durum analiziyle başlar. Durum analizi planlama sürecinin diğer
aşamaları için temel oluşturur. Stratejik planlanın iç tutarlılığı temelin sağlamlığına
bağlıdır. Kuruluşun geleceğe yönelik amaç, hedef ve stratejiler bağlamında gelecek
perspektifi oluşturabilmesi için kontrol edebildiği içyapısı (fiziksel ve nakdi personel
kaynaklar, teknolojik altyapı) ile kontrolü dışındaki (yerel ve küresel rakipler, rekabet
koşulları ekonomik yapı) gelişmeleri değerlendirilir.
“Durum analizinde kuruluşun yasal yükümlülükleri çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve
sunduğu hizmetler ortaya konulur. Kuruluşun, sektörel ve bölgesel plan ve programlar ile
kuruluş kanunundan kaynaklanan yetki, görev ve sorumlulukları ifade edilir. Kuruluş
tarafından sunulan hizmetlerin genel hedef ve politikalara uygunluğu, hizmet sunum
süreçleri ve hizmet kalitesi, bu alanda benimsenen genel stratejiler, kuruluşun hangi kurum
ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalıştığı/çalışması gerektiği gibi hususlar
değerlendirilir. Kuruluşun faaliyet gösterdiği alanlarda ülkemizde ve dünyadaki genel
eğilimler tartışılır.”

3.1. İlçeye Genel Bakış:
3.1.1. İlçe Tarihine Genel Bakış:
Çumra ilçe merkezi olarak, yakın bir geçmişe sahip olduğu için tarihi eser yoktur. Ancak
bulunduğu yer itibari ile çok eskiden yerleşime uğramış bir çevredir.
Çumra'nın tarih öncesini anlatan en önemli merkezi, Çumra'nın 12 km. kuzeyinde bulunan
"Çatalhöyük"tür. Çatalhöyük ve civarında yaşayan toplumların yeryüzünün en eski kavmi olduğu kazıda çıkarılan eserlerde görülmektedir. Çatalhöyük'ün özelliği insanların kurdukları ilk
şehir olmasıdır. Neolitik devirden kalma Çumra ve çevresinde birçok hüyük mevcuttur. Sırçalı
Hüyük, Seyithan Hüyüğü, Karahüyük, Karkın Hüyüğü, Dedemoğlu Hüyüğü, İçeriçumra
Hüyüğü, Alibeyhüyüğü, Çatalhüyük, Küçükköy Hüyüğü, Abditolu Hüyüğü, Üçhüyükler
köyünde de 3 adet hüyük bulunmaktadır. Tarih çağlarında bulunduğu yer hakkında en eski
yazılı kaynağa ise Eski Hitit Krallığı zamanından kalan Telepinus fermanında rastlanır. Bu
fermanda Hattusilin Hupisna (Ereğli) Lunda (Karaman memleketlerinde oğullarından her birini
atadığı ve onların da bu memleketleri yönettikleri görülür. Çumra'nın Kuzey kısmında bulunan
Üçhüyük ve Türkmen Karahüyük köyleri Alibeyhüyüğü kasabası civarında Hititlerin yasadığı
buralarda yapılan kazılarda çıkarılan tarihi eserlerden anlaşılmaktadır.
1894 yılında Haydarpaşa-Bağdat demiryolunun yapımına başlanıp, 1913 yılında bitirilmesidir.
1913 yılında buradan ilk tren geçmiştir. Dolayısıyla Çumra'daki ilk bina istasyon olmuştur.
Osmanlı zamanında ilk tapu ve kadastro işlemleri de Çumra'da başlatılmıştır.
Mustafa Kemal Atatürk trenle Adana'ya giderken Çumra'da verdiği mola esnasında Çumra
istasyonundan etrafı seyredip sulama tesis ve lojmanlarını gördükten sonra; "Bu şirin beldeyi
geliştirmek, buraya önem vermek lazımdır. Çumra ilçe olmaya layıktır" demiştir.
Mahallenin hangi caddesinden gidilirse gidilsin kesinlikle anayola çıkar. Son yıllarda Çumra'ya
olan göçler nüfusu hızla artırmıştır. Gelen göçler genellikle Hadim, Bozkır, Ermenek gibi ilçe
ve köylerden gelenlerdir.
İkinci rivayete göre: 4. Murat Bağdat seferine giderken bu bölgeden geçer, bu arada yağan
yağmur dolayısıyla her taraf çamurdur. Bu çamurda ilerlemede güçlük çeken ve bıkan askerler:
"Çamura bak çamura" diye şikayetçi olurlar. Çamur kelimesi zamanla ‘Çumra’ şekline
dönüşmüştür.
Üçüncü Rivayete Göre: Karamanoğulları beyliği zamanında suç islemesi nedeniyle kaçarak
bugünkü İçeri Çumra'nın bulunduğu yere gelen ve KelKöy adıyla anılan köye sığınan Pir
Ahmet Paşa kendisini koruyabilmek için çevrede yaşayan az nüfuslu kabileleri birlik ve
beraberliğe çağırıp "Cümlemiz beraber olalım" sözünü kullanmasından "Cümle" kelimesinin
sonradan Çumra olmasıdır.
3.1.2. İlçenin Coğrafik Yapısı:
Konya ili Çumra ilçesi, 37°57’ Kuzey enlemi ile 32°78’ Doğu boylamı arasında yer almaktadır.
İl merkezine uzaklığı 59 km’dir. İlçenin deniz seviyesinden ortalama yüksekliği 1.013 metredir.
İlçenin, kuzeyinde Karatay, güneyinde Güneysınır, Bozkır ve Karaman ili, batısında Akören,
Meram ve doğusunda Karapınar ilçesi bulunmaktadır. İlçenin yüzölçümü 2.090,6 km²’dir.

Çumra’yı gösteren Konya siyasi haritası
İlçe, Konya Ovasının düzlüğünde kurulu olup Apa ile Dinek Kasabası ve onların etrafındaki 6
köyde ormanlık yerler mevcuttur. Güneybatıda 1.321 m rakımlı Kel Dağı, Çökek Dağı, güneyde
Kabakbaşı, Karaburun Dağları, doğuda Çumra ile Karaman hududunu birbirinden ayıran ovanın
ortasında 2.288 m rakımlı Karadağ bulunmakladır. Ayrıca üzerinde bitki örtüsü bulunmayan
Abaz Dağı bulunmaktadır. İlçede tektonik bir göl olan Obruk Gölü bulunmakta ve canlı
yaşamamaktadır.
Çumra İlçesi Alan Kullanımı

*Konya İl Tarım Müdürlüğü (2010), TÜİK (2009)
Çumra ilçesi toplam 209.063,80 ha kullanım alanına sahip olup, bu alan Konya kullanım
alanının %5,12’sini, TR52 bölgesi kullanım alanının %4,21’ini ve Orta Anadolu Havzası
kullanım alanının ise %6,50’sini oluşturmaktadır. İlçe kullanım alanının %72,56’sı tarım
arazilerine, %16,04’ü çayır-mera alanlarına ve %3,75’i orman alanlarına ayrılmıştır. İlçedeki
tarım arazileri oranı, Konya (%55,08) ve Türkiye (%31,00) tarım arazileri oranının oldukça
üstündedir. İlçenin tarım arazileri, Konya tarım arazilerinin %6,75’ini, Orta Anadolu Havzası
tarım arazilerinin ise %8,17’sini oluşturmaktadır.

3.1.3. Nüfus:
TÜİK Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verilerine göre İlçe nüfusu 2018 yılı
itibariyle 66.794 kişidir. Konya’da Yeni Büyükşehir Yasası ile birlikte köylerin yasal statüsünün
ortadan kalkması nedeniyle 2013 yılından itibaren ilçenin köy nüfusu 0 olarak görülmektedir.

Kaynak: TÜİK,2019
3.1.4. Turizm:
2017 yılı Belediye belgeli ve işletme belgeli turizm istatistiklerine aşağıda verilmiştir. 2017
yılında belediye belgeli tesislere toplam 9541 turist gelirken 21055 konaklama yapılmıştır.
Yabancıların ortalama kalış süresi 0 gün iken yerlilerin ortalama kalış süresi 2,21 gündür.
Doluluk oranlarında ise yabancı doluluk oranı %0 yerli doluluk oranı %47,94 olmuştur.
Sit Alanları
Çatalhöyük (I. Derece Arkeolojik Sit Alanı)
Çumra’nın 12 km. kuzeyinde bulunan Çatalhöyük, yörenin Neolitik Çağdan itibaren (yaklaşık
9000 yıllık) yerleşime açık olduğunu göstermektedir. Çarşamba Çayı’nın birikinti yelpazesi
üzerinde ve Eski Konya Gölü kenarındadır. Çatal adı, höyüğün farklı yükseltili iki tepesinin çatal
şeklini andırmasından gelmektedir. Kent özellikleri taşıyan bu ilk yerleşim yeri, 1951 yalında
arkeolog James Mellart tarafından keşfedilmiştir. Bugüne kadar Çatalhöyük’te 16 yerleşme katı
kazılmıştır.

Çumra Turizm Envanteri Tablosu

* Türkiye Bilimler Akademisi Veri Tabanı, Vakıflar Genel Müdürlüğü Veri Tabanı, Türk Tarih
Kurumu Veri Tabanı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Veri Tabanı

3.1.5. Eğitim
İlçeye ait eğitim istatistiklerin elde edilmesinde biricik kaynaklar İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve
TÜİK resmi istatistik programı olmuştur. İstatistikler eğitimin genel durumu ve bitirilen eğitim
düzeyi olmak üzere iki ana başlık altında incelenmiştir.
Çumra İlçesi 2019 Yılı Genel Eğitim Durumu:

Kaynak: Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü,2019
2019 yılı itibari ile ilçede 835 derslik 859 öğretmen ve 14.095 öğrenci bulunmaktadır. İlçede
derslik başına düşen öğrenci sayısı 16,9 iken öğretmen başına düşen öğrenci sayısı 16,4’tür.
Çumra İlçesinde Bitirilen Eğitim Düzeyi:

Kaynak: TÜİK,2019
2017 yılı itibariyle ilçede okuma yazma bilmeyenlerin %2,3 iken okuma yazma bilen fakat bir
okul bitirmeyenlerin oranı toplam nüfusun %10,7’sini oluşturmaktadır. Nüfusun %40,5’i ilkokul
mezunu iken, ilköğretim mezunlarının sayısı toplam nüfusun %15’ine karşılık gelmektedir. İlçe
nüfusunun %10,3’ü ortaöğretim, %13,7’si lise ve dengi meslek okulu ve %6,6’sı yükseköğretim
mezunudur.

3.2. İlçenin Sosyo-ekonomisi
Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması politikası bölgesel gelişme sorununun temel
bileşenlerinden bir tanesidir. Toplamda 37 ilçeden oluşan Konya-Karaman Bölgesi’nde ilçeler
arasında ciddi gelişmişlik farkları yaşanmaktadır. Bölgenin sahip olduğu geniş yüzölçümü
nedeniyle kırsal ve kentsel alanlar arasındaki fiziki erişim imkânlarının sınırlı kalması ve buna
bağlı olarak da mal, hizmet ve insan akımlarında kaliteli ve verimli bir hizmetin sunulamamasıdır.
Bölgedeki ilçelerin gelişmişlik düzeylerinin sosyokültürel ve ekonomik değişkenler yardımıyla
ölçülmesi ve birbirleriyle analitik olarak karşılaştırılması TR 52 ilçeleri arasındaki gelişmişlik
farklılıklarının azaltılmasına yönelik politikaların oluşturulması sürecinde önem taşımaktadır.
Buna göre 2011 yılında yapılan sosyal gelişmişlik endeksi çalışmasına göre Çumra, 37 ilçe
arasında 14. sırada yer alırken 2013 yılında 13. Sıraya gerilemiştir. İlçe 2019 İlçelerarası
gelişmişlik sırasında ise 9. sıradadır.
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3.2.1. Ticaret:
2018 yılı itibariyle ilçede toplam 989 kayıtlı işyeri vardır. Sektörlere göre toplam işyeri sayıları
incelendiğinde ilçede en fazla perakende ticaret (Motorlu kara taşıtları ve motosikletler hariç)
sektöründe işletmenin varlığı dikkat çekmektedir. İkinci sırada kara taşımacılığı ve boru hattı
taşımacılığı, üçüncü sırada bina inşaatı gelmektedir.

Kaynak: SGK,2019

3.2.1.1. Çumra İlçesinde Sektörel Gelişim Eğilimi
Konya ilinde 31 ilçe olmasına rağmen sanayileşmenin belirli bölgelerde toplandığı
görülmektedir. NACE Rev.2 koduna göre il ve ilçelerdeki faaliyet sayıları dikkate alındığında
Çumra’nın Konya genelindeki önemi ortaya çıkmaktadır. Konya’da toplam 4.913 faaliyetin 65
tanesi Çumra’da gerçekleşmektedir. Konya’ya bağlı diğer ilçelerle kıyaslandığında tatmin
edici olduğu görülmektedir. Örneğin Konya’ya bağlı 31 ilçeden Ahırlı, Derbent, Taşkent ve
Yalıhüyük ilçelerinde hiç faaliyet görülmemektedir. Akören, Altınekin, Emirgazi ve
Tuzlukçu’da 1’er faaliyet, Doğanhisar ve Hadim’de 2’şer faaliyet, Çeltik ve Kadınhanı’nda
3’er faaliyet, Bozkır ve Halkapınar’da 4’er faaliyet, Güneysınır’da 5 faaliyet, Yunak’ta 6
faaliyet, Derebucak’ta 7 faaliyet, Hüyük’te 9 faaliyet, Sarayönü’nde 14 faaliyet bulunurken
Çumra’da 65 faaliyet vardır.
Çumra Organize Sanayi Bölgesi 1 milyon metrekare alanda faaliyet göstermektedir. Üretim,
İnşaat ve Proje alanlarında faaliyet gösteren firmalar bulunmaktadır. Bu alanlarda faaliyet gösteren
firmaların istihdama katkısı 500 kişidir. (Kaynak: Konya Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl
Müdürlüğü)
3.2.1.2. İlçede Tarım ve Hayvancılık
Tarım Alanları:
İlçede 2018 yılı itibariyle 6.979 dekar meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı, 131 bin dekar
nadas alanı, 56.893 dekar sebze alanı ve 1.136.846 dekar tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerin alanı
bulunmaktadır. Yıllar itibariyle incelendiğinde meyve alanları azalırken tahıl alanlarında artış
yaşanmaktadır.

Kaynak: TÜİK,2019

Bitkisel Üretim:
İlçede 2018 yılı bitkisel üretim istatistikleri incelendiğinde Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünler
grubunda en fazla ekimi yapılan ürünün mısır olduğu görülmektedir. Ürünün toplam ekilen alanı
280.313 dekardır. İkinci sırada diğer arpa gelmektedir. Arpanın 2018 yılında ilçede 187 bin
dekarlık alanda ekimi yapılmıştır. Bunların dışında en fazla ekimi yapılan ürünler sırasıyla 169
bin dekarlık alanda şeker pancarı ve 142 bin dekarlık alanda durum buğdayı üretimidir.
Tahıllar ve Diğer Bitkisel Ürünlerin İstatistikleri

Kaynak: TÜİK,2019
2018 yılında tahıllar ve diğer bitkisel ürünler grubunda hasadı en fazla yapılan ürünlere
bakıldığında ilk sırada mısır vardır. Ürünün toplam hasat alanı 280 bin dekardır. İkinci sırada
diğer arpa gelmektedir. Bunların dışında en fazla hasat edilen ürünler sırasıyla 168 bin dekarlık
alanda şeker pancarı ve 142 bin dekarlık alanda durum buğdayı üretimidir.
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler grubunda ilçede en fazla üretimi yapılan alanlara bakıldığında
ise ilk sırada 1,29 milyon tonluk bir üretimle şeker pancarı gelmektedir. Şeker pancarını mısır
241 bin ton ile takip etmektedir.
Tahıllar ve diğer bitkisel ürünler grubu verim açısında kıyaslandığında ise verimi en yüksek tahıl
ürünü 7667 Kg/Dekar ile silajlık mısırdır. Bunu sırasıyla şeker pancarı ve yonca yeşil ot takip
etmektedir.

Sebzeler:
İlçede 2018 yılı bitkisel üretim istatistikleri incelendiğinde sebzeler grubunda en fazla ekimi
yapılan ürün 25.773 dekar ile çerezlik kabaktır. Bunu sırası ile 17.000 dekarla havuç izlemektedir.
İlçede sebze grubunda 2018 yılı itibariyle üretimi en fazla yapılan ürün 136 bin ton ile havuç, bu
ürünü sırasıyla 34.650 ton ile kavun izlemektedir.

Kaynak: TÜİK,2019
İlin toplam kabak (çerezlik) üretiminin %43’ü ilçede yapılmaktadır. Bu nedenle bu ürün ile ilgili
sahada daha detaylı çalışmaların yürütülmesi faydalı olacaktır. Bunun yanında turp (kırmızı),
karpuz ve kavun gibi ürünlerde ildeki üretimin önemli bir kısmı ilçeden karşılanmaktadır.

Meyveler:
İlçede 2018 yılında en fazla meyvelik alanına sahip ürün diğer elmadır. Ürün toplamda 3.375
dekarlık bir alana sahiptir. Bunu sırasıyla 1.192 dekar ile çekirdekli sofralık üzüm, 892 dekar ile
ceviz izlemektedir.

Kaynak: TÜİK,2019
İlçede 2018 yılı bitkisel üretim istatistikleri incelendiğinde meyveler grubunda en fazla üretimi
yapılan diğer elmadır. Toplamda 2.286 ton elma üretimi yapılmıştır. Bunu sırasıyla 648 ton ile
kiraz, 315 ton ile çekirdekli sofralık üzüm izlemektedir.
Meyve grubunda ilçede en fazla verim 264 kg/dekar ile sofralık üzümdedir. İkinci sırada ise elma
120 kg/ağaç başına verimi en yüksek ürün olarak dikkat çekmektedir. Üçüncü sırada ise 37 kg/ağaç
ile kiraz gelmektedir. Kirazda Konya ortalamasının üzerinde bir verim alınmaktadır.

3.2.2.1. İlçede Hayvansal Üretim
İlçede 2018 yılında hayvansal üretim istatistikleri TÜİK resmi istatistik programı kapsamında elde
edilen en güncel veriler ile derlenmiştir. Hayvancılık istatistikleri canlı hayvan sayıları, hayvansal
üretim, arıcılık, tavukçuluk, kırkılan ve sağılan hayvan istatistikleri alt başlıkları şeklinde
verilmiştir.
Canlı Hayvan Sayıları:
Canlı hayvan sayılarına ait istatistiklere bakıldığında ilçede 2018 yılı itibariyle en fazla koyun
(yerli ve diğerleri) varlığının olduğu görülmektedir. İlçede 2018 yılı sonunda 104 bin civarında
koyun ve 71 bin civarında süt sığırları (saf kültür) bulunmaktadır. Bunları sırasıyla koyun (yerli ve
diğerleri) ve buzağı ve dana takip etmektedir. İlçede hayvancılık önemli geçim kaynaklarından
birisidir. İlçedeki sığır melez varlığı il toplamının %15’i civarındadır.

Kaynak: TÜİK, 2019

Hayvansal Üretim Miktarları:
Hayvansal üretim istatistiklerine detaylı bakıldığında en fazla hayvansal üretimin 2018 yılı
itibariyle sığır sütü (kültür) (manda sütü hariç) kaynaklı olduğu görülmektedir. İlçede aynı yıl
toplam 133 bin ton sığır sütü elde edilmiştir. Yıl içerisindeki toplam üretim miktarı 10 bin ton
civarındadır. Bunları sırasıyla koyun sütü takip etmektedir. İlçedeki sığır sütü (kültür) (manda
sütü hariç) üretimi il toplamının tek başına %15’i civarındadır.

Kaynak: TÜİK, 2019
Arıcılık Faaliyeti Yapan İşletme Sayısı:
İlçede 2004-2018 yılları arasındaki işletme sayıları aşağıdaki tabloda zaman serisi olarak
verilmiştir. Yıllar itibariyle arıcılık faaliyeti yapan işletme sayılarına bakıldığında ilçede son yılda
59 aktif işletme vardır. Son yıllarda sayı giderek artmaktadır.

Kaynak: TÜİK, 2019

Tavukçuluk:
İlçede 2004-2018 yılları arasındaki tavukçuluk istatistikleri aşağıdaki tabloda verilmiştir. Buna
ilçede 2018 yılı itibariyle 2 milyon yumurta tavuğu bulunmaktadır. İlçede önceki yıllarda var olan
et tavuğu son yıllarda yetiştirilmemektedir.

Kaynak: TÜİK, 2019
Kırkılan Hayvan Sayısı:
İlçede 2004-2018 yılları arasında kırkılan hayvan sayılarına ait istatistikler aşağıdaki tabloda
paylaşılmıştır. Buna göre 2018 yılı itibariyle ilçede 126 bin civarında yerli koyun kırkılırken 11
bin civarında merinos koyun kırkılmıştır. Son 2 yılda kırkılan koyun sayısında bir artış olduğu
görülmektedir.

Kaynak: TÜİK, 2019

Sağılan Hayvan Sayısı:
İlçede 2004-2018 yılları arasında sağılan hayvan sayılarına ait istatistikler aşağıdaki tabloda
paylaşılmıştır. Buna göre 2018 yılı itibariyle ilçede 93 bin civarında koyun sağılmıştır. Yine aynı
yıl 37,5 bin adet süt sığırı sağılırken 6.000 civarında keçi sağılmıştır. Son yıllarda sağılan koyun
sayısında bir miktar artış yaşanmaktadır.

Kaynak: TÜİK, 2019

3.3. Çumra Ticaret ve Sanayi Odasının Mevcut Durumu
2017 yılına kadar 120 m2’lik bir alanda hizmet vermekte olan odamız, 2017 yılından itibaren
Belediye binasının çaprazında bulunan iş hanının 2. katını komple satın alarak 280 m2’lik bir
alanda daha geniş ve ferah bir ortamda hizmet vermeye başlamıştır.
Organizasyon Şeması
YÖNETİM VE DENETİM ORGANLARI ORGANİZASYON ŞEMASI

İDARİ BİRİMLER ORGANİZASYON ŞEMASI

ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASININ GÖREVLERİ
Odanın yasal olarak yapmak zorunda olduğu görevler 01.06.2004 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 12. maddesinde
açık olarak belirtilmektedir.
Bu madde uyarınca odanın yapmak zorunda olduğu görevler şunlardır;
a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin kamu yararına
uygun olarak gelişmesine çalışmak.
b) 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.
c) 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 vasıtalarla yaymak.
d) 26’ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak.
e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda bulunmak; üyelerinin
tamamının veya bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde meclis kararı ile bu üyeleri adına veya
kendi adına dava açmak.
f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit etmek, Bakanlığın onayına sunmak
ve ilân etmek.
g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak.
h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.
ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde sayılan mal ve
hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak
tespit etmek ve onaylamak.
j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun şekilde gelişmesine
çalışmak.
k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri sağlamak,
Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri ile liman masrafları gibi bilgileri
toplamak ve bunları mümkün olan vasıtalarla en seri şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son
gelişmeleri izlemek, istatistikler tutmak ve bunları ilgililere duyurmak.
l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun anlaşmaları,
konşimento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak.
m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye limanlarının imkânları,
çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi vermek ve onlardan benzeri bilgileri
sağlamak.
n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak.
o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak.
p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak.
r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri
yapmak.
s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin belgeleri
saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek.
t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen
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kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek.
u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak.
v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak.
y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer
faaliyetlerde bulunmak.
z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite
raporları düzenlemek.
Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;
a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak
etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme
hizmetleri sunmak,
b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili kursları açmak,
açılan kurslara 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,
c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları oluşturmak,
d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere
katılmak,
e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize sanayi bölgeleri,
teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest
Bölgeler Kanunu 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.
Oda Meclisi
Madde 16- Oda meclisi, meslek gruplarınca dört yıl için seçilecek üyelerden oluşur. Meslek komiteleri
beş kişiden oluşan gruplarda ikişer, yedi kişiden oluşan gruplarda üçer, dokuz kişiden oluşan gruplarda
dörder, on bir kişiden oluşan gruplarda beşer meclis üyesi seçilir. Ayrıca aynı sayıda yedek üye seçilir.
Meclis, kendi üyeleri 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 seçilemezler.
Oda Meclisinin Görevleri:
Madde 17- Oda Meclisinin görevleri şunlardır:
a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek.
b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek.
c) Yönetim Kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak.
d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak.
e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek.
f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak.
g) Üyeleri arasında veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu sözleşmelerle ilgili
olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak, mahkemeler tarafından istenecek
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hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak.
h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara bağlamak.
ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu görülenler
hakkında takibat işlemlerini başlatmak.
j) 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.
k) Oda iç yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak.
l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak verilecek
kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak.
m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak.
n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege göndermek.
o) 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.
p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin üye tam
sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.
r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek.
Oda Disiplin Kurulu:
Madde 22- Oda Disiplin Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Odaya kayıtlı üyelerin disiplin soruşturmalarını bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen usul
ve esaslara uygun olarak yürütmek.
b) Meclise, odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin ve para cezası verilmesini önermek.
Hesap İnceleme Komisyonu
Meclis, üyelerinin seçiminin kesinleşmesinden itibaren yapacağı ilk toplantısında kendi üyeleri arasından
hesapları inceleme komisyonunu seçer. Hesapları İnceleme Komisyonu üyelerinin görev süresi yerlerine
yenileri seçilinceye kadar devam eder. Ayrıca meclis, kendi üyeleri arasından mesleklere ve sorunlara göre
ihtisas komisyonları kurabilir veya kurulmuş olanları kaldırabilir.
Komisyonlar, en az üç en çok yedi üyeden oluşur. Komisyonlar ilk toplantısında üyeleri arasından bir
başkan ve bir başkan yardımcısı seçer. Komisyona başkan, yokluğunda yardımcısı başkanlık eder.
Komisyonlar üye tamsayısının çoğunluğuyla toplanır ve kararlar toplantıya katılanların oy çokluğuyla
alınır. Toplantılarda çekimser oy kullanılmaz.
Komisyon çalışmalarına izinsiz ve mazeretsiz olarak üç birleşim katılmayan üyenin durumu komisyon
başkanı, yokluğunda yardımcısı tarafından bir tutanakla meclis başkanlığına bildirilir. Bu üye hakkında
meclisçe komisyon üyeliğinden düşürülme kararı verilebilir. Komisyonlarda üye sayısının herhangi bir
nedenle toplantı yeter sayısının altına düşmesi halinde, boşalan komisyon üyelikleri için meclisçe yeniden
seçim yapılır.
Oda Yönetim Kurulu
Madde 18- Oda yönetim kurulu, dört yıl için seçilen, meclis üye sayısı yirmiden az olan odalarda beş;
yirmi ile yirmi dokuz arasında olanlarda yedi; otuz ile otuz dokuz arasında olanlarda dokuz; kırk ve daha
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fazla olanlarda on bir 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.
Madde 19- Oda Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek.
b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine sunmak.
c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak.
d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine karar
vermek.
e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin ve para
cezalarının uygulanmasını sağlamak.
f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak.
g) Bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek.
h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor hazırlayıp
meclise sunmak.
ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak.
j) 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.
k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen esas ve usuller
çerçevesinde karara bağlamak
3.4. Çumra Ticaret ve Sanayi Odasının Faaliyetleri
Odamız faaliyetleri her yıl hazırlanan ve web sitemizde yayınlanan Faaliyet Raporlarımızda yer
almaktadır.
3.5. Paydaş Analizi
Paydaş analizi, mevcut sorundan veya faaliyetlerden etkilenebilecek, tüm paydaş gruplarının katılım
stratejilerinin belirlenmesidir.
Paydaşlarımız Odamız faaliyetlerini doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen, faaliyetlerimizden etkilenen
ve odamız için tehdit veya fırsat oluşturan kişi, kurum ve kuruluşlardır. Paydaşlarla iki yönlü bir iletişim
kurulmakta, kendileriyle ilgili faaliyetlerin başından karar aşamasına kadar tüm süreçte yer almaktadırlar.
Stratejik Planı hazırlama aşamasında göz önünde bulundurduğumuz önemli unsurlardan birisi de
etkileşim içinde bulunduğumuz paydaşlarımızdır.
Paydaşların Odamızla ilişkileri belirlenerek iç ve dış paydaş olarak sınıflandırması yapılmıştır:
İç Paydaşlar: Odamızın yerine getirdiği hizmetlerde, stratejik plan hazırlık sürecinde, stratejik plan
kapsamında yürütülen faaliyetlerin uygulanmasında, izlenmesinde, değerlendirilmesinde ve
denetlenmesinde doğrudan görev yapacak birimler ve çalışanlardır.
Dış Paydaşlar: Odamızdan etkilenen veya Odamızı etkileyen Odamız dışındaki kişi, grup veya
kurumlardır
Yararlanıcılar: Odamızın ürettiği hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kişi, grup veya
kurumlardır. Yararlanıcılar dış paydaşların alt kümesidir.
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3.5.1.






Paydaşların Tespiti
Paydaş Odanın hangi faaliyet/hizmeti ile ilgilidir?
Paydaşın Odadan beklentileri nelerdir?
Paydaş Odanın faaliyetlerini/hizmetlerini ne şekilde etkilemektedir?
Paydaşın Odayı etkileme gücü nedir?
Paydaş Odanın faaliyetlerinden/hizmetlerinden ne şekilde etkilenmektedir?

3.5.2.





Paydaşların Önceliklendirilmesi
Paydaşların her birinin Odadan beklentileri nelerdir?
Paydaşların Odadan sağlayabilecekleri muhtemel yararlar nelerdir?
Hangi paydaşların çıkarları, Odanın hedefleri ile çelişmektedir?
Paydaşların her biri Odaya ne gibi mali katkı sağlayabilecek durumdalar?

3.5.3.





Paydaşların Değerlendirilmesi
Muhtelif paydaşların birbirleri arasındaki ilişkiler nelerdir?
Hangi paydaşlar örgütlenmiştir?
Kaynakları kim kontrol etmektedir? Bilgi kimin kontrolündedir?
Yasal sorumluluk kimdedir?

3.5.4. Paydaş Etki/Önem Matrisi
Paydaş Önem Derecesi= Etki X Önem formülü ile belirlenir.
Önemi

ZAYIF

GÜÇLÜ

ÖNEMSİZ

İzle

Bilgilendir

ÖNEMLİ

Kurumsal Çıkarlarını Gözet
Çalışmalarına dahil et

Birlikte çalış

Etkisi

İzle: Paydaşın Odadan beklentisini takip et.
Bilgilendir: Paydaşın beklentisini etkileyecek faktörlerde gerçekleşen değişiklikler hakkında paydaşın
bilgilendirilmesini sağla.
Çıkarlarını gözet/ Çalışmalara dahil et: Paydaşın faaliyetlerini ve çıktılarını takip et.
Birlikte çalış: Odamızın tüm birimleri ilgili paydaş ile birlikte çalışır. İlgili tarafların beklentilerinin
anlaşılması ve değerlendirilmesi yöntemi olarak, kurum içi paydaşlar beklentilerin tespit edildiği
anketler ile, kurum dışı paydaşlar yüzyüze görüşmeler ve toplantılar ile belirlenmiştir. Oda dışı temel
paydaşların beklentileri kanun/yönetmelik gibi yasal yaptırımlar ile doğmaktadır.






3.5.5. Paydaşların Görüş ve Önerilerinin Alınması
Paydaş gruplara; mülakat, anket uygulamaları, yüzyüze görüşmeler gibi uygulamalar yapılarak görüş
ve önerilerinin alınması amaçlanmaktadır.
Odamızın hangi faaliyetleri ve hizmetleri sizin için önemlidir?
Odanın olumlu yönleri nelerdir?
Odanın geliştirmesi gereken yönleri nelerdir?
Odamızdan beklentileriniz nelerdir?
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Paydaşların görüş ve önerilerini almak ve bizden beklentilerini öğrenmek için paydaşlara anket
uygulaması yapılmıştır. Bunun yanında öneri/istek formları, web sayfamız, iletişim numaralarımıza
iletilen bildirimler göz önüne alınmıştır.
Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirmemiz sonucunda elde ettiklerimiz;
Üyelerimize yönelik etkinlik düzenlenmesi
İlçe sorunları ve gelişimi için birlikte hareket edilmesi
İlçemizin sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunulması
Odamızın bilinirliğinin arttırılması
şeklinde sıralanmıştır.

İç ve dış paydaşlarımız analiz edilerek, önceliklendirilmiş, daha sonra odamız hizmetleri ile ilişkilendirilerek
aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir:
Lejant
1-8

Düşük

9 - 17

Orta

18 -25

Yüksek

Paydaş Adı
Meclis Kurulu
Yönetim
Kurulu
Çalışanlar

ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI PAYDAŞ LİSTESİ
Etki
Önem
İç Paydaş/
Önem
Etki
Paydaş
Önceliği Zayıf/
Önemli/
Dış Paydaş
Derecesi Derecesi
Puanı
Güçlü Önemsiz
İç paydaş
5
5
25
Yüksek
Güçlü
Önemli

Strateji
Birlikte çalış

İç paydaş

5

5

25

Yüksek

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

İç paydaş
Dış paydaş /
yararlanıcı
Dış paydaş
Dış paydaş
Dış paydaş

5

5

25

Yüksek

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

5

5

25

Yüksek

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

4
4
5

4
4
5

16
16
25

Orta
Orta
Yüksek

Güçlü
Güçlü
Güçlü

Önemli
Önemli
Önemli

Birlikte çalış
Birlikte çalış
Birlikte çalış

Dış paydaş

4

4

16

Orta

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

TMO

Dış paydaş

4

4

16

Orta

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

İlimizde ve
ilçemizde
bulunan
üniversiteler

Dış paydaş

4

2

8

Orta

Zayıf

Önemli

Çalışmalarına
dahil et

Oda / Borsalar

Dış paydaş

4

4

16

Orta

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

Sivil Toplum
Kuruluşları
(üretici
kooperatifleri
ve birlikleri)
Çumra

Dış paydaş

3

2

6

Düşük

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

Üyeler
Kaymakamlık
Belediye
TOBB
İlçe Tarım Ve
Orman
Müdürlüğü
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Paydaş Adı
Meclis Kurulu
Yönetim
Kurulu
Çalışanlar
Üyeler
Kaymakamlık
Belediye
TOBB
Temsilcilikleri

ÇUMRA TİCARET VE SANAYİ ODASI PAYDAŞ LİSTESİ
Etki
Önem
İç Paydaş/
Önem
Etki
Paydaş
Önceliği Zayıf/
Önemli/
Dış Paydaş
Derecesi Derecesi
Puanı
Güçlü Önemsiz
İç paydaş
5
5
25
Yüksek
Güçlü
Önemli

Strateji
Birlikte çalış

İç paydaş

5

5

25

Yüksek

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

İç paydaş
Dış paydaş /
yararlanıcı
Dış paydaş
Dış paydaş
Dış paydaş

5

5

25

Yüksek

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

5

5

25

Yüksek

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

4
4
5

4
4
5

16
16
25

Orta
Orta
Yüksek

Güçlü
Güçlü
Güçlü

Önemli
Önemli
Önemli

Birlikte çalış
Birlikte çalış
Birlikte çalış
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mra Sosyal
venlik
rumu
ğlık
rumları
usal Görsel
Yazılı
sın
lgelendirme
ruluşları
EVKA
evlana
lkınma
ansı)
nkaların
mra
beleri

darikçiler

UİK

İzle
Dış paydaş

3

2

6

Düşük

Zayıf

Önemsiz

Dış paydaş

3

3

9

Orta

Zayıf

Önemsiz

Dış paydaş

4

4

16

Orta

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

Dış paydaş

5

5

25

Yüksek

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

Dış paydaş

5

5

25

Yüksek

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

Dış paydaş

5

4

20

Yüksek

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

Dış paydaş

4

4

16

Orta

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

Dış paydaş

4

3

12

Düşük

Güçlü

Önemli

Birlikte çalış

İÇ
PAYDAŞLARIMIZ
Meclis Kurulu /
Yönetim Kurulu

Çalışanlarımız

BEKLENTİLERİ
Kurum içindeki tüm bilgilerin korunması, kaynakların temin edilmesi,
prestij kaybının olmaması, bilgi güvenliği ile ilgili ceza almamak, yasal
mevzuata uygunluk, zamanında ve kaliteli hizmet
Kişisel bilgilerinin üçüncü taraflara verilmemesi, bilgisayar
teknolojilerinin yenilenmesi, wireless kullanmak, verilen işlerin eksiksiz,
zamanında ve doğru yapılması, yetkinliklerin artırılması, özlük haklarının
verilmesi, takdir edilme, ödüllendirme

DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ

Üyelerimiz

TOBB

İzle

BEKLENTİLERİ
Şahsi bilgilerinin gizliliği ve bütünlüğünün korunması
Bilgilerin hızlı ve doğru iletilmesi
Sosyal medyanın etkin kullanılması
İhtiyaç duyduğunda geçmiş bilgilere erişmek
İşlemlerinin hızlı ve doğru yapılması
E-hizmet ve mobil hizmetlerin arttırılması
Web sayfasının güncel ve erişilebilir olması
Kaliteli hizmet, düşük aidat
Kolay, hızlı ve doğru iletişim
İstek ve şikâyetlerin çözümü
Bilgilerin gizliliği ve bütünlüğünün korunması, prestij kaybının
olmaması, TOBBNET yazılımının kullanılması, sosyal medyanın etkin
kullanılması, web sayfasının güncel ve erişilebilir olması, üye
beklentilerinin karşılanması,
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DIŞ
PAYDAŞLARIMIZ

T.C. Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı

Tedarikçilerimiz

Basın

İlimizde ve ilçemizde
bulunan Üniversiteler
STK’lar, Siyasi
partilerin Çumra
temsilcilikleri
Yerel Yönetimler,
kamu kurumları
(Kaymakamlık,
Belediye, İlçe Tarım ve
Orman Müdürlüğü,
Çumra SGK, Sağlık
Kurumları, MEVKA)
Diğer Oda Borsalar

Belgelendirme
kuruluşları
Bankaların Çumra
Şubeleri
TUİK

BEKLENTİLERİ
Aidatların zamanında ödenmesi, TOBB akreditasyon sisteminin
uygulanması
Yasal şartlara uyulması
Günlü evraklara zamanında cevap verilmesi
Gizli gönderilerde gizlilik şartlarına uyulması
Şahsi / şirket bilgilerinin gizliliği ve bütünlüğünün korunması
Fikri mülkiyet haklarının korunması
Alımların devam etmesi
Ödemelerin düzenli yapılması
Sözleşme şartlarına uyulması
Sürekli çalışılması
Ödemelerin düzenli yapılması
Gönderilerde yasal şartlara uyulması
Güncel ve kendisini ilgilendiren konularda Odanın beyan ve görüş
vermesi
Fikri mülkiyet haklarının korunması
Web sayfasının güncel ve erişilebilir olması
Çalışmalarında ilgili konularda destek verilmesi
Yasal mevzuata uymak
Fikri mülkiyet haklarının korunması
Kurum bilgilerinin korunması
İlçe çıkarları doğrultusunda birlikte hareket etmek
Yasal mevzuata uymak
Maddi yardım
Sosyal sorumluluk projeleri
İlçe çıkarları doğrultusunda birlikte hareket etmek
Bilgi paylaşımı
İletişim araçlarında bilgi güvenliğinin sağlanması
Kıyaslama Faaliyetleri
İlçe, il, bölge ve ülke çıkarları doğrultusunda birlikte hareket etmek
Belgenin devamlılığı
Bilgilerinin gizliliği ve bütünlüğünün korunması
Standart şartlarına uygunluk
Tetkiklerde tespit edilen uygunsuzlukların zamanında kapatılması
Düzenli çalışma
İstenen belgelerin zamanında ve doğru olması verilmesi
Banka şifrelerin güvenliğinin sağlanması
İstenilen bilgilerin zamanında ve doğru verilmesi
İstenilen bilgilere zamanında ve doğru biçimde ulaşılması
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3.6. Kurum İçi Analiz
Çumra Ticaret ve Sanayi Odasının yönetim ve organizasyonu 5174 Sayılı Kanunla belirlenmiştir. Meclis
Başkanı, üyeleri, meclisin görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu Başkanı, üyeleri, Yönetim Kurulunun görev
ve yetkileri, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununda belirlenmiştir.
Çumra Ticaret ve Sanayi Odasının üst karar organı yönetimdir; Oda protokolde Yönetim Kurulu Başkanı ile
temsil edilmektedir. Meclis, Odanın denetim ve karar organıdır. Çumra Ticaret ve Sanayi Odası yürütme
organı, Yönetim Kuruludur. Yönetim Kuruluna bağlı olarak bir genel sekreter bulunmaktadır. Dört yılda bir
Meclis ve Yönetim Kurulu Üyeleri seçimleri yapılmaktadır.
3.6.1. İnsan Kaynakları
Çumra Ticaret ve Sanayi Odasının Personel sayısı 3 olup görev dağılımı aşağıdaki gibidir:
Genel Sekreter
Ticaret Sicil Md.
Ticaret Sicil Md. Yrd.
(Oda Sicil Memuru)

1
1
1

3.6.2. Mali Durum
Çumra Ticaret ve Sanayi Odasının 2020 yılı gelir kalemleri:
Kaydiye Ücretleri: 39.350,00.-TL
Yıllık Aidatlar: 212.828,58.- TL
Munzam Aidatlar: 61,920,66.-TL
Belge Bedelleri: 30.085,00.-TL
Gecikme Zamları: 25.745,14.-TL
Hizmet Gelirleri: 228.210,00.-TL
Kira Gelirleri: 70.100.00.-TL
Tic. Sicil Harç Geliri: 46.860,24.-TL’den oluşmaktadır.
Odamız 2020 yılı giderleri;
Memur Masrafları : 227.827,07.-TL
Dışardan Sağlanan Fayda Ve Hizmetler: 185.717,31.-TL
Genel Giderler Ve Diğer Giderler: 160.081,36.-TL
Vergi Resim Ve Harçlar: 2.390,78.-TL
Finansman Giderleri: 246,24.-TL, den oluşmakta olup
Gelir/Gider Farkı: 138.836,86.-TL’dir.

3.6.3. Teknolojik Altyapı
Odamızda ADSL İnternet mevcuttur. İç yapıda ağ yoktur. Her makine kendisi bağımsız çalışmaktadır. Odaya
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Server alınırsa Intranet oluşturulabilir. Her bilgisayarın kendi yazıcısı mevcuttur.
TEKNOLOJİK ALT YAPI
Adı

AÇIKLAMA

Ağ ve İletişim

ADSL İnternet mevcut

Veri tabanı

TOBBNET yazılımı kullanılmaktadır
Güvenlik duvarları PC’lerde açık
durumdadır.
Kurumsal lisanslı antivirüs programı
mevcuttur.
Microsoft ürünleri ve antivirüs
programlarının lisansları mevcuttur.
Kaspersky Antivirüs sistemi ile
kullanıcı bilgisayarlarının güvenliği
sağlanmaktadır

Siber saldırılara karşı koymak ve kurumsal
açıklıkları minimize etmek için Kurumumuzda
Güvenlik Duvarı
Lisanslar
Bilgisayar güvenliği
Modem

WIFINET

Switch

10/100 MB

3.7

ÇEVRE ANALİZİ

Çevre bir kuruluşun kontrol edebildiği veya kontrol edemediği koşulların bütünüdür. Kuruluşlar çevreyi
kontrol edebildikleri ölçüde belirsizlikleri azaltırlar ve kapasitelerini güçlendirirler.
“Çevre analizi, kuruluşun kontrolü dışındaki koşulların ve eğilimlerin incelenerek, kuruluş için kritik
olan fırsat ve tehditlerin belirlenmesidir. Fırsatlar, kuruluşun kontrolü dışında gerçekleşen ve kuruluşa
avantaj sağlaması muhtemel olan etkenler ya da durumlardır. Tehditler ise, kuruluşun kontrolü dışında
gerçekleşen, olumsuz etkilerinin engellenmesi veya sınırlandırılması gereken unsurlardır.
Çevre analizinde; kuruluşu etkileyebilecek dışsal değişimler ve eğilimler değerlendirilir. Analiz
kapsamında, ekonomik, sosyal, demografik, kültürel, politik, çevresel, teknolojik ve rekabete yönelik
etkenlerin belirlenmesi gerekir.”
Çevre analizi kapsamında ulusal ve uluslararası durum ve gelişmelerin Çumra Ticaret ve Sanayi Odasının
Faaliyetlerini etkileme potansiyeli, Oda’nın faaliyetleri sırasında karşılaşacağı riskler ve fırsatlar analiz
edilmiştir. Çumra Ticaret ve Sanayi Odası’nın tarihsel deneyime sahip az sayıda Oda arasında yer
almaktadır. Odanın sağlam kurumsal yapısının çevreyi etkileme ve çevreden etkilenme potansiyeli GZFT
(Güçlü / Zayıf – Fırsat / Tehdit) Analizi Çumra Ticaret ve Sanayi Odası’nın güçlü ve zayıf yönleri,
fırsatları ve tehditleri de aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

İÇ ÇEVRE
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
Nitelikli genç ve
yetişmiş insan gücüne
sahip olunması

Çalışma ortamının
fiziksel yetersizliği

DIŞ ÇEVRE
Fırsatlar
Anadolu Birlik
Holding (Çumra
Şeker) Tesislerinin
bulunması
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Tehditler

İÇ ÇEVRE
Güçlü Yönler
Zayıf Yönler
Odamızın ve
Personelin birbiri ve
faaliyetlerimizin
yönetim ile uyumlu
topluma ve üyelere
çalışması
yeterli düzeyde
tanıtılamaması
Sosyal taraflarla güçlü
ilişkilerin olması

Kurum kültürünün
yeterli düzeye
ulaşmaması

Stratejik yönetim
Ticaret ve Sanayi Odası
anlayışının istenilen
olmamız
seviyede olmaması
Yönetimin dinamik ve
Ekonomik gelirimizin az
yeniliklere açık bir
olması
yapıya sahip olması
Şehir merkezinde yer
almamız

Teknolojik altyapısının
yetersiz olması

Hizmetlerin elektronik
ortamda hızlı, güvenilir
ve şeffaf olarak
sunulması
Uluslararası
kuruluşlarla iş birliği
içinde olunması
Yurtdışında çalışan
vatandaşlarımıza
bulundukları ülke
mevzuatı doğrultusunda
hizmet sunuluyor
olunması
Toplumun her kesimini
ilgilendiren bir bakanlık
olması

DIŞ ÇEVRE
Fırsatlar
Coğrafi konumu

Girişimcilere verilen
destekler

Tehditler
Ekonomik
dalgalanmaların
kuruma yapılacak
ödemelere olumsuz
etkisi
OSB’de doğalgaz
olmaması sonucu
yatırımcının
gelmemesi

İletişim araçlarındaki İlçemizde elektriğin
teknolojik gelişmeler pahalı olması
Ekonomik
büyümenin istihdama
olumlu etkisi
Türkiye’de ve
dünyada TOBB‘un
imajının güçlü olması
İlçemizde yüksek
okul ve fakültenin
bulunması

Ekonomide yaşanan
değişiklikler
Nitelikli işgücünün
olmaması
İhracatçı üyemizin az
olması

İlçemizde termal su
kuyularının
bulunması

OSB’nin bulunması

Hafif sanayi
bölgesinin bulunması
Kamu kurum ve
kuruluşlarına yönelik
proje çağrıları

3.8 GZFT Stratejileri Tablosu
GZFT Analizine bağlı stratejiler ise aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur.
GÜÇLÜ YANLAR

ZAYIF YANLAR

FIRSATLAR
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TEHDİTLER

1.DOĞAL YAPI
Sulama imkânlarının
ve yağışların azlığı
Geniş ve verimli
İlçede orman
topraklara sahip
alanlarının çok az
olunması
olması ve
ağaçlandırma
Konya ve Karaman
faaliyetlerinin yetersiz
arasında ve sanayi
tesislerine yakın olması olması
2.DEMOGRAFİK YAPI
Göç alan bir bölge
olduğu için insan
Kırsaldan çok fazla
kaynaklarında
göçün olması
sıkıntının az olması
3.EKONOMİK YAPI
3.1.TARIM
Kaliteli topraklara ve
büyük tarım arazilerine
Toprakların yeteri
sahip olunması ve
kadar
sulama alanında
değerlendirilememesi
modern tekniklerin
kullanılması
Mısır, ayçiçek
Çevreye duyarlı tarım
tohumculuğunun
tekniklerinin
mevcut olması
uygulanmaması
Sulama Kooperatifi
Tarımın uygun
çalışmaları konusunda
tekniklerle yapılması
sıkıntıların olması
Konya’ya yakın olması

Çumra ve Ova Sulama
Birlikleri gibi büyük
sulama birliklerinin
mevcut olması
Kuru fasulye ve patates
üretiminde Konya’da
ilk sırada bulunması ve
sözleşmeli patates
üretiminin olması
İlçemizde üretilen
Çumra kavununun
bilinir olması ve tercih
edilmesi
Tatlı mısır, lale, sümbül
gibi süs bitkilerinin

Lalenin
pazarlamasının yurt
dışında yapılmaması

KOP Projesi
kapsamında sulanabilir
alanların artması

KOP Projesinin
tamamlanmamış
olması, yeterli su
kaynaklarının
olmaması

Sosyal yönün zayıf
olması

Eğitim seviyesinin
düşük olması

Toprak analizi
laboratuvarının olması,
sulama sisteminin
tamamen kapalı
sisteme
dönüştürülmesi

Yağışların az olması
ve suyun çekilmesi

Lale soğanı üretiminin
olması

Kaçak kuyuların
çokluğu

Çeşitli tarım ürünleri
denemelerinin başarıya
ulaşmış olması
Sürdürülebilir Doğal
Yaşamı Destekleyen
Üretim Ve İşleme
Kooperatifinin
bulunması

Ürün ekim deseni ile
ilgili çalışmaların
yapılmaması

İlçemizde kavun
üretimindeki düşüş

Kavun üretimi için
üreticinin teşvik
edilmesi
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Artan üretim
maliyetleri (yakıt ve
elektrik masrafları)

üretiminde önemli bir
kapasiteye ve üretime
sahip olması
Alternatif ürünlere
yönelmenin kolay
olması

Rekabetçi ürünlerin
bölgede üretilebilmesi

Bölgede süt
hayvancılığının
yapılıyor olması
3.2.SANAYİ
Çumra Şeker fabrikası
gibi tarıma dayalı
sanayi tesislerinin
bölgede olması
İlçede Dünya çapında
önemli kapasiteye
sahip malt fabrikasının
bulunması
3.3.HİZMETLER
Tren yolunun mevcut
olması
Eski yerleşim
yerlerinden olan
Çatalhöyük’ün ilçede
olması
Eğitim kurumlarının ve
personelinin yeterli
derecede olması
İlçede Meslek Yüksek
Okulunun olması
İlçede sağlık
kurumlarının olması

Arıcılık ve ipekböceği
konularına ilginin
olmaması
Tarımsal üretici
birliklerinin
olmaması, girdi
teminindeki zorluklar
(ekonomik anlamda),
üretilen ürünlerde
pazarlama sorunların
olması.
Süt toplama
konusunda yaşanan
sıkıntılar
Tarıma dayalı
sanayinin istenilen
seviyede olmaması ve
üretilen ürünlerin
pazarlanması sorunu
Üretilen ürünün ara
ürün olması, son ürün
üretiminin İzmir’de
yapılması

Ticari ilişkilerde,
sözleşmelerde
karşılıklı yaşanan
sıkıntıların olması

Eğitim kurumlarının
altyapı eksiklikleri
Turizme gerekli
önemin verilmemesi

Geniş arazilerin olması
ve ilçe ikliminin
alternatif ürünler için
uygun olması

Girişimci genç
nüfusun azlığı

Markalaşma ve
standart artırımı ile
pazarlamanın
çözülebileceği
bilincinin oluşmuş
olması

Gençlerin tarımsal
faaliyetlere ilgi
duymaması

Danabank projesi

Üreticilerin bilinçsiz
olması

Tarıma dayalı
sanayinin gelişmiş
olması

Yeteri kadar tarıma
dayalı sanayi tesisinin
olmaması

OSB altyapısının hazır
ve parselizasyon
yapılmış olması

OSB Müdürlüğünün
henüz oluşturulmamış
olması

Güneş ve rüzgar
enerjisi için potansiyel
olması

Turizm potansiyelinin
olması

4. Geleceğe Bakış
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4.1. Misyon ve Vizyon
Misyon
Bölge ekonomisine yön veren kamu kurumu niteliğindeki tüzel kişiliğe sahip bir meslek kuruluşu olarak;
 Üyelerimizin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleki gelişimlerini
sağlamak,
 5174 sayılı kuruluş kanununda yazılı diğer işleri eksiksiz ve zamanında yapmak,
 İşlerimizi amaç ve isteklere, tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak yapmak,
 Çumra bölgesinin sosyal ve kültürel hayatına, eğitime, çevreye, insana ve sürdürülebilir değişime destek olmak
ve katkıda bulunmak,
 Bölgesel ve topyekûn kalkınma projelerine tam destek vererek etkin rol oynamaktır.
Vizyon
İş ve ekonomi dünyasına yön veren güçlü bir temsilci olarak;
 Üyelerimizin sürdürülebilir rekabet gücünü ve kurumsal vizyonunu artırmak,
 Bölge ve Türkiye ekonomisini dünya ölçeğinde geliştiren bir kuruluş olmak,
 Sosyal sorumluluk bilinci ile faaliyetleri sürdürmek,
 Beş yıldızlı bir oda olarak hizmet sunmaktır.
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4.2. Temel Değerler

4.3.

Kalite Politikası

Çumra Ticaret ve Sanayi Odası, kamu vicdanını gözeterek; üyelerinden gelen talepler, kanun
ve ilgili mevzuat ile kendisine verilmiş olan görev ve sorumluluklar çerçevesinde üye
beklentilerini eksiksiz, doğru ve zamanında; tarafsızlık ve güvenilirlik ilkelerine bağlı kalarak
karşılamayı amaçlar.
Özel sektörün Çumra’nın temsilcilerinden biri olan Çumra Ticaret ve Sanayi Odası, değişen
dünya koşullarında kurumsal varlığını ve özel sektörü temsil iddiasını devam ettirebilmek ve
üyelerinin rekabet gücünü arttırabilmek için organizasyon ve faaliyetlerini, ortaya çıkabilecek
ihtiyaçlara cevap verebilecek dinamik ve proaktif bir yapıya kavuşturmayı ve bu çerçevede;
 5174 sayılı yasa gereği yerine getirmekle yükümlü olduğumuz görevlerimizi hızlı, doğru
ve etkin biçimde gerçekleştirmek, verdiğimiz hizmetin kalitesinden doğan üye
memnuniyetini korumak,
 Tüm çalışanlarımızın faaliyetlere, yönetim ve süreçlere katılım gelişim ve motivasyonunu
sağlamak, bu doğrultuda eğitim almalarını sağlamak,
 Üstlendiği misyon ve vizyon çerçevesinde gerçekleştirdiği hizmetlerin kalitesini örnek
teşkil eder konumda tutmak,
 Bölgemizin gelişmesi için yeniliklerin üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip daha ileri
teknoloji uygulamalarına destek vermek,
 Kalite yönetim sisteminin etkinliğini sürekli iyileştirmek, sürekli gelişmek, daha iyi hizmet
sunmak
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4.4.





4.5.





4.6.






4.7.










Bilgi İşlem Politikası
Üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve kurumsal gelişmelerine katkıda
bulunmak üzere güçlü ve sağlam bir altyapı ile hizmet vermek,
Oda faaliyetlerinde hızlı, kesintisiz, güvenli hizmet vermek,
Teknolojik yenilikleri takip ederek dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek,
Her türlü arıza durumunda hızlı teknolojik çözümler ile kesintisiz hizmet vermek,
Bilgi güvenliği konusunda her türlü önlemi almaktır.
Haberleşme Politikası
Odamızın tanıtımına katkı sağlayacak her türlü bilgiyi etkin iletişim araçları aracılığıyla yayımlamak,
Odamızla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan tüm haberleri takip etmek,
Odamızla ilgili haberler çerçevesinde ilgili kurumları bilgilendirmek,
Üyelerimizin haberleşme konusunda tercih ettikleri iletişim yöntemlerini tespit ederek bu yöntemle
iletişime geçmek,
Tüm paydaşlarımızla etkin bir iletişim planı çerçevesinde iletişime geçmek.
İnsan Kaynakları Politikası
Oda personelimizin 5174 sayılı kanun ve ekleri ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak hak ve
sorumluluklarını gözetmek,
Oda faaliyetleri için gerekli ve yeterli sayıda personel istihdam etmek,
Oda personelimizin iç ve dış eğitimler ile bilgi ve becerilerini artırarak sürekli gelişmelerine imkan
sağlamak,
Oda personelimizin çalışma ortamını sürekli iyileştirilmek,
Oda personelimizin moralini yüksek tutmak ve motivasyonunu artırmak için performansa dayalı
çalışma sistemi geliştirmek
Mali Politika
5174 Sayılı TOBB Kanunu’nda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirmek,
Muhasebe kayıtlarını ilgili mevzuata göre düzenlemek,
Gelirimizi ve mevduatımızı uygun bir şekilde yönetmek,
Gelirlerin toplanmasında şeffaf, verimli, tutumlu olmak,
Yıllık gelirlerimize göre diğer yıllardaki verileri de dikkate alınarak harcamalar planlamak, bu
plan çerçevesinde bütçe düzenlenmek, gelir ve gider dengesini sağlamak,
Her mali yıl öncesinde, verilen hizmetleri ve aidat tarifelerini, oda üyelerinin koşullarına ve oda
meclisinin değerlendirmesine göre belirlemek ve ilan etmek,
Gelir kaynaklarının verimli şekilde toplanmasını ve oda faaliyetlerinin gerçekleşmesinde
kullanılmasını sağlamak,
Odanın sahip olduğu varlıkları çeşitli mevduatlarda değerlendirmek,
Mali riskleri değerlendirmek ve bunlar için önlem almak.

4.8. Şikayetleri Ele Alma Politikası
• Üyelerimizin taleplerini ve şikayetlerini kolaylıkla iletmesini sağlamak,
• Üyelerimizin taleplerinin ve şikayetlerinin objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alınmasını sağlamak,
• Üyelerimizin taleplerinin ve şikayetlerinin yasal şartlara ve Oda politikalarımıza aykırı olmayacak
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şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
• Üyelerimizden gelen şikayetlerin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin, kontrollerin ve
personel eğitimlerinin sürekli yapılmasını sağlamak,
• Üyelerimiz ile ilişkilerimizde şeffaflığı ilke edinmek,
• Müşteri odaklı bir çalışma anlayışı ile tüm üye şikayetlerimizin cevaplandırılmasını sağlamak.
4.9. Üye İlişkileri Politikası
• Odamız üyelerinde aidiyet duygusunu geliştirmek üzere çalışmalar yapmak,
• Odamız üyelerinin talep ve önerilerini kolaylıkla iletmelerini sağlamak,
• Odamız üyelerinin talep ve önerilerini hızlı, etkin, objektif, adil ve gizlilikle değerlendirmek,
• Odamız üyelerine güleryüzlü ve eksiksiz hizmet sunmak,
• Odamız üyelerinin sorunlarını ilgili mevzuat çerçevesinde çözmek,
• Odamız üyelerinin taleplerini lobi faaliyetleri ile ilgili mercilere iletmek,
• Odamız üyelerinin eğitim konusundaki taleplerini belirlemek ve karşılamak,
• Odamız üyelerini bölgemizde ve yurtdışında yatırımlar yapmaya teşvik etmek,
• Odamız üyelerine dış ticaret konusunda rehberlik yapmak,
• Odamız üyelerinin proje yapma kapasitesine katkıda bulunmak.
4.10. Amaçlar/Faaliyetler/Hedefler
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası hizmetlerinin ilişkin politikaların uygulanması ile ilgili olarak
misyon, vizyon değerlerle uyumlu amaçlar belirlemiştir. Amaçların gerçekleştirilmesi için ölçülebilir
hedefler, hedeflerin gerçekleştirilmesi içinse uygun stratejiler oluşturmak stratejik planın ana
gövdesini oluşturur.
Paydaş analizi sonuçlarının değerlendirilmesi, odamıza ulaşan şikayet, istek, öneri ve beklentilerin
istatistik sonuçları, çalışanlarımızın üyelerimizin görüşleri, yapılan anketlerin değerlendirme
sonuçlarında elde edilen bilgiler, çalışanlarımızın deneyimleri, ilimiz ve ülkemizin mevcut sosyal ve
ekonomik durumu, geçmiş performansımızdan tespit edilebilenler, diğer odalar ile yapılan
karşılaştırmalar, teknoloji, sosyal, kültürel alanlarındaki gelişmeler, imkanlarımız ve kaynaklarımız
değerlendirilmiş, yasal düzenlemeler göz önünde bulundurularak yapılan Güçlü-Zayıf-FırsatlarTehditler GZFT Analizi sonucunda aşağıdaki stratejik alanlar ve ilgili stratejik amaçlarımız
belirlenmiştir.
Performans göstergeleri hedeflere ne ölçüde ulaşıldığını belirleyerek, amaç ve hedeflerin
ölçülebilirliklerini sağlamaktadır. Belirlenen bu göstergelerin ölçülmesi, izlenmesi ve
değerlendirilmesi stratejik planının başarısı için oldukça önemlidir.
Çumra Ticaret ve Sanayi Odası 2020-2023 yılı için aşağıdaki amaçlar belirlemiştir.
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Amaç
Hedef

A1: Stratejik yönetim anlayışı ile etkin ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla
kurumsal kapasitenin gelişimini sürdürmek, çalışanların bilgi ve becerilerini
arttırmak ve kurumsal bağlılığını güçlendirmek.
H1.1: Personel motivasyonunu ve kurumsal bağlılığını sağlamak; personelin
kişisel gelişimine katkıda bulunmak; mesleki becerilerini artırmak

İşbirliği Yapılacak
Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
Birim(ler) ve Personel
Stratejik Performans Başlangıç
2020
2021
2022
Göstergeleri
Değeri
SPG 1.1.1: Personel
Memnuniyeti Anket
80
82
84
Puanı
SPG 1.1.2: Personele
yönelik düzenlenen
1
1
1
etkinlik sayısı
SPG 1.1.3: Personel
eğitimi sayısı

Riskler

Stratejiler
Maliyet
Tespitler
İhtiyaçlar

Amaç

-

6

7

8

2023

İzleme
Sıklığı

85

Yıllık

2

Yıllık

9

Yıllık

Sorumlu
Akreditasyon
Sorumlusu
Akreditasyon
Sorumlusu
Genel Sekreter
Akreditasyon
Sorumlusu
Genel Sekreter

Talep edilen eğitimler için eğitim programının aksaması
Planlanan eğitim / etkinliklerin zamanında yapılamaması
Anketlerinin özenli doldurulmaması
Personelin etkinliklere katılmaması
Personel gelen sözlü ve yazılı talepleri değerlendirmek
Eğitim/ etkinlik planlaması yapılırken iş yoğunluğunun olduğu dönemleri
göz önünde bulundurmak
3.000 TL (FASIL NO: 02.010)
Personelin mesleki bilgi eksikliği
Personelin yenilik ve değişimlere direnç göstermesi
Personel motivasyon eksikliği
Mesleki ve kişisel gelişim eğitimler verilmesi
Personele yönelik etkinlikler düzenlenmesi

A1: Stratejik yönetim anlayışı ile etkin ve verimli hizmet sunabilmek
amacıyla kurumsal kapasitenin gelişimini sürdürmek, çalışanların bilgi ve
becerilerini arttırmak ve kurumsal bağlılığını güçlendirmek.
H1.2: Stratejik yönetim anlayışı oluşturmak

Hedef
İşbirliği Yapılacak
Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
Birim(ler) ve Personel
Stratejik Performans Başlangıç
2020
2021
2022
Göstergeleri
Değeri
SPG 1.2.1:
2
3
4
Yöneticilere verilen
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2023

İzleme
Sıklığı

Sorumlu

5

Yıllık

Akreditasyon
Sorumlusu

eğitim sayısı
SPG 1.2.2: Yöneticiler
ile ziyaret edilen
kurum sayısı

Riskler

Stratejiler
Maliyet
Tespitler
İhtiyaçlar

Amaç
Hedef
İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) ve
Personel
Stratejik
Performans
Göstergeleri
SPG 1.3.1: Başlatılan
lobi sayısı
SPG 1.3.2: Basında
yer alan haber sayısı
SPG 1.3.3: Sosyal
ağlardaki takipçi
sayısı (FACEBOOK)
SPG 1.3.4: Web
Sayfası Ziyaretçi
Sayısı
Riskler

-

4

5

6

7

Genel
Sekreter
Akreditasyon
Sorumlusu

Yıllık

Talep edilen eğitimler için eğitim programının aksaması
Planlanan eğitimlerin zamanında yapılamaması
Ziyaretleri gerçekleştirilememesi
Yöneticilerde değişiklik olması
Yöneticilerden gelen sözlü ve yazılı talepleri değerlendirmek
Eğitim ve ziyaret planlaması yapılırken iş yoğunluğunun olduğu dönemleri
göz önünde bulundurmak
3.000 TL (FASIL NO: 02.010)
Yöneticilerin stratejik yönetim konusunda eksikliği
Yöneticilerin yenilikleri takip edememesi
Yöneticilere mesleki ve kişisel gelişim eğitimi verilmesi
Yöneticilerin lobi faaliyetleri yapmak ya da sorunları iletmek üzere
kurumları ziyaret etmesi

A1: Stratejik yönetim anlayışı ile etkin ve verimli hizmet sunabilmek amacıyla
kurumsal kapasitenin gelişimini sürdürmek, çalışanların bilgi ve becerilerini
arttırmak ve kurumsal bağlılığını güçlendirmek.
H1.3: Kurumun tanınırlığını arttırmak
Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
Başlangıç
Değeri

2020

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

2

2

3

3

Yıllık

-

12

14

16

18

Yıllık

-

800

1000

1200

1400

Yıllık

Akreditasyon
Sorumlusu

-

-

-

3000

5000

Yıllık

Akreditasyon
Sorumlusu

-

Sosyal ağların takip edilmemesi
Sosyal ağlarla ilgili bilgi güvenliği riskleri
Basında çıkan haberlerin okunmaması
Haberlerin yayınlanmaması
48

Sorumlu
Akreditasyon
Sorumlusu
Akreditasyon
Sorumlusu

Web sayfasının bilinmemesi

Stratejiler

Sosyal Ağların tanıtımı yapılacak
Tüm adres bilgilerinde ve yazışmalarda web adresi bulunacak
Bilgi güvenliği önlemleri alınacak
Bürokratlar ve kilit karar alıcılar ile iletişim halinde olunacak

Maliyet

4.000 TL (FASIL NO: 02.03)

Tespitler

Kurumun faaliyetlerinin tanınmaması

İhtiyaçlar

Kurumun tanıtımının yapılması, imajının güçlendirilmesi, medyada takip
edilmesinin sağlanması

Amaç

Hedef

A2: Üyelerimizin iş yaşamındaki sürdürülebilirliklerini sağlamak, rekabet
gücünü arttırmak
H2.1: Eğitim faaliyetleri kapsamında üyelere yönelik çeşitli eğitim
programları gerçekleştirmek ve desteklemek, Üyelerin rekabet gücünü
arttırmak üzere sektörel gelişimleri takip etmesini sağlamak, Üyelerimizin
aidiyet duygusunu güçlendirmek

İşbirliği Yapılacak
Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
Birim(ler) ve Personel
Stratejik Performans Başlangıç
İzleme
2020
2021
2022
2023
Sorumlu
Göstergeleri
Değeri
Sıklığı
SPG 2.1.1: Üyeye
Akreditasyon
2
3
4
4
Yıllık
verilen eğitim sayısı
Sorumlusu
SPG 2.1.2: Üyelere
Akreditasyon
1
2
3
3
Yıllık
yönelik etkinlik sayısı
Sorumlusu
SPG 2.1.3: Üyelerin
Akreditasyon
götürüldüğü fuar/kongre
1
1
Yıllık
Sorumlusu
sayısı
SPG 2.1.4: Ziyaret
Akreditasyon
25
50
75
100
Yıllık
Edilen Üye Sayısı
Sorumlusu
SPG 2.1.5: Üye
Akreditasyon
Memnuniyet Anket
85
87
90
92
Yıllık
Sorumlusu
Puanı
Eğitime hazırlık aşamasında yaşanabilecek gecikmeler
Eğitimlerin yeterince duyurulamaması
Riskler
Eğitime katılımın olmaması
Fuar katılımlarının düşük olması
Eğitim katılımı arttırmak için eğitim yüzyüze ya da online düzenlenecek
Tüm üyelere bildirim yapılacak
Stratejiler
Fuar bildirimleri erken yapılacak.
2.000 TL (FASIL NO: 02.010)
Maliyet
2.000 TL (FASIL NO: 02.03)
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Tespitler

İhtiyaçlar

Üyelerin kurumsallaşmaması, dışarıya açılamaması, yenilikleri takip
etmemesi
Üyelerin eğitime katılma konusundaki isteksizlikleri
Üyelere yönelik kişisel, mesleki ve sosyal eğitim programları hazırlanması
Eğitime katılan üye oranının arttırılması
Farklı sektörlerden fuar ve kongrelerin programı yapılarak daha çok üyeye
hitap etmek

16 )MALİYETLER
Maliyetlendirme, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi ve harcamaların
önceliklendirilmesi

sürecine

yardımcı

olmayı

amaçlamaktadır.

Böylelikle

kaynakların

amaçlar

doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılması mümkün olabilecektir.
Bunun için öncelikle her bir hedef için gerekli faaliyet ve maliyet tahminleri yapılmış ve hedefin yaklaşık
maliyetine ulaşılmıştır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından her bir amacın maliyetine, amaç
maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini maliyetine ulaşılmıştır.
Stratejik Planda belirlenen maliyetler, Bütçe Talimatına göre her yıl artırılarak faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi sağlanacaktır.
17 ) İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Başarımızın takip edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi sistematik ve düzenli olarak yapılacaktır.
İzleme, değerlendirme, hedeflere ulaşılma durumu ve karşılaştırmalar, hazırlanacak raporlar ve tutulacak
kayıtlar İş Planında belirtilen yöntemlere göre yapılacaktır. Amaç ve hedeflerin gerçekleştirilmesine
ilişkin gelişmelerin belirli bir sıklıkta raporlanarak ilgili taraflar ile kurum içi ve kurum dışı paydaşların
değerlendirilmesine sunulması izleme faaliyetlerini oluşturur. Performans göstergelerinin izlenmesi,
izleme faaliyetinin temelidir. İzleme, İş Planda belirtilen birimler tarafından belirlenen periyotlarda
yapılacaktır. İzleme ve değerlendirmelerde kaynaklar, faaliyetler ve çıktılar esas alınacaktır.
İzleme ile ilgili doküman ve kayıtlar TS-EN-ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemimiz kapsamında
dokümante edilip yayınlanacak ve uygulanacaktır.
İzleme ve değerlendirme süreci sonunda odamızın öğrenen organizasyon olması ve kurum kültürünün
gelişmesi ve buna bağlı olarak faaliyetlerimizde sürekli iyileşmenin kalıcı olması sağlanacak ve hesap
vermemiz kolaylaşacaktır.
Hedeflerin ve performans göstergelerinin gerçekleşme durumları, olumlu veya olumsuz gelişme sonuçları
bir sonraki yıllık performans programının hazırlanmasında, faaliyet ve proje önceliklerinin
belirlenmesinde, politika ve ilkelerin gözden geçirilmesinde, faaliyet ve süreçlerde yapılacak düzeltici
iyileştirici faaliyetlerin belirlenmesinde kullanılacaktır.
Uygulama sonuçlarının, amaçlarımızın gerçekleşip gerçekleşmediği, hedeflerimize ulaşılıp ulaşılamadığı
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hesaplanarak tespit edilecektir. Amaç ve hedeflerin sürdürülebilirliği, tutarlılığı ve uygunluğu bu aşamada
görülecektir.
İzleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler kullanılarak, stratejik planın tümü
gözden geçirilir, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılır, yeni hazırlanacak stratejik planlama süreci
için geri besleme yapılır.
Plan gerçekleşmeleri, zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından incelenecek ve bunun sonucunda;


Stratejiler, yıllık performans programı veya iş planları ve faaliyetler planlandığı şekilde
gerçekleşiyorsa;



Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşma yolundaki ilerleme beklentilere uygunsa;

plan teyit edilmiş olacak ve uygulama devam edecektir. Buna karşılık yukarıdaki hususlarda değişiklikler
olduğu tespit edilirse, beklenmeyen veya arzu edilmeyen sonuçlar ortaya çıkarsa veya mevcut stratejik
amaçlar ve hedefler yeterli/gerçekçi değil ise, plan gözden geçirilecek ve ilgili mevzuata uygun olarak
Stratejik Planlama Ekibi tarafından yeniden değerlendirilerek güncellenecek ve Yönetim Kurulu’nun
onayına sunularak yeni şekliyle uygulanmaya devam edilecektir.
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