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SİNOP TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI (2016-2019)

Odamız, Sinop’un geleceğini ”Eğitim, Kültür ve Turizm Şehri“ olarak kurgulamış, bunun
gerçekleşmesi için planlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir.
Cumhuriyet döneminde ilk yabancı yatırımlarından (Belçika - Zingal İşletmesi) birinin yapıldığı
bir ildir SİNOP.
Sosyo kültürel seviyesi çok yüksek olan Sinop, tarihin ilk devirlerinden beri tarihi bir birikime
ve çeşitliliğine sahiptir.
Üniversitemiz 2008 yılında kurulmuş olmasına rağmen maalesef gerekli atılımı yaptığını
söyleyemeyiz.
Son yıllarda karayolu inşaatlarının tamamlanmasıyla standardının yükselmesi havaalanımızın
ulaşıma açılmasıyla birlikte turizmde patlama yaşanmış, otel sayısı çoğalmış, yaz aylarında şehir adeta
dolup taşmıştır.
Biz Oda olarak 4 yıllık (2016-2019) Stratejik Planımızı hazırlayıp belirlediğimiz “Eğitim Kültür
ve Turizm Şehri “ vizyonuna erişmek ve gerçekleştirmek için olanca gücümüzle çalışıyoruz.
Bu 4 yıllık süreçte, üyelerimizle neler yapacağımız, bizden beklentilerinin neler olduğunu,
Oda-üye kaynaşmasının nasıl sağlanıp hedeflere beraber nasıl ulaşacağımızın planlarını yapmış
olacağız.
Ayrıca diğer toplum kesimlerini sivil toplum bileşenleri, Belediyeler ve kamu ile hedeflerimize
ulaşmaya yönelik organizasyonları, birliktelikleri ve çalışmalarını da gözden geçirmekteyiz.
Şimdiye kadar Sinop’ta bir çok yeni çalışma ve konuya öncülük eden Odamız, bu 4 yıllık
Stratejik Plan döneminde yaptığı çalışmalar, yeniliklerle, toplumun diğer bileşenleri ile Sinop’u yeni
vizyona ve çağdaş değerlere taşıyacaktır.

Erol DERİCİ
Yönetim Kurulu Başkanı
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1. GİRİŞ
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, üyelerine en üst seviyede hizmet sunma ve aynı
zamanda bölgesinin ekonomik ve sosyal kalkınmasında etkili bir kurum olma
hedefiyle 2016-2019 Stratejik Planını hazırlamıştır.
Artan yerel ve küresel rekabet ortamı, stratejik yönetim yaklaşımını kurumlar için
zorunlu kılmaktadır. Stratejik yönetimin temel araçlarından olan stratejik planlama
ise kurumların, son derece dinamik ve aynı zamanda belirsiz olan çevre koşullarına
uyum sağlamalarına olanak vermekte, rekabet güçlerini arttırmaktadır. Kurumun
misyon ve vizyonuna uygun, doğru ve gerçekçi hedeflerin belirlenmesinin yanı sıra,
güçlü bir kurum kültürünün yerleşmesine de destek olan stratejik planlar,
kaynakların doğru ve etkin kullanımını sağlamaktadır.
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası 2016-2019 Stratejik Planı hazırlanırken, Oda’nın
vermekte olduğu hizmetler ve hizmet kapasitesi, sahip olduğu kaynaklar, iç ve dış
çevreye ait olumlu ve olumsuz etkiler ile birlikte paydaşların görüş ve önerileri
Mevcut Durum Analizi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirmeler
kapsamında Oda’nın kurumsal kimliği tanımlanmış ve gelecek tasarımında ilk adım
olarak misyon, vizyon ve ilkeler oluşturulmuştur. Oda’nın ilkeleri ve misyonu ile
uyumlu amaç ve hedefler ve hedeflere nasıl ulaşılacağına ilişkin yöntemler
belirlendikten sonra kaynak planlaması yapılmıştır. Son olarak stratejik planın
uygulama başarısını takip etmek üzere performans kriterleri geliştirilmiştir.
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2. GENEL BİLGİLER

2.1. SINOP HAKKINDA
Sinop, Karadeniz Bölgesinin ortasında Anadolu’nun en kuzeyinde, Boztepe
Yarımadasının en dar kesiminde kurulmuştur. Karadeniz’in en güzel tabii
limanlarından biridir. Sinop Kalesi, tarihi ve turizm açısından kentin en ilginç
yeridir. İlde merkez ilçeyle beraber 9 ilçe, 2 belde ve 470 köy bulunmaktadır.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2014 yılı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi
sonuçlarına göre nüfusu 204.526 kişi olan Sinop, nüfusa göre sıralamada 72.
şehirdir. Bu nüfus, 101.304 erkek ve 103.222 kadından oluşmaktadır ve ayrıca bu
nüfusun %55,01’lik kısmı il ve ilçe merkezlerinde, %44,99’luk kısmı ise köy ve
beldelerde yaşamaktadır.
İlin yüzölçümü 5862 km2 olup, il bu yüz ölçümüyle Türkiye’nin %0.8'ini
kaplamaktadır. Batısı Kastamonu, güneyi Çorum, güneydoğusu Samsun illeri,
kuzeyi ise Karadeniz ile çevrilidir. 475 km. uzunluğundaki sınırlarının 300 km.si
kara, 175 km.si ise deniz kıyısıdır. İl topraklarının %20,6’sı ekili tarla
arazisi, %13,1’i açık nadas, %1’i sebze arazisi, %1,1’, meyvelik ve bağ ve %64,2’si
kullanılmayan tarım arazisi olarak dağılım göstermektedir. Ö nemli akarsulardan
Gökırmak, Boyabat ovasını sulayıp Kızılırmak'a karışır. Ayancık, Karasu, Kanlıçay
ve Kabalı çayları Karadeniz'e dökülür. Şehrin biri kuzeybatısında, biri
güneydoğusunda olmak üzere iki limanı vardır. Esas limanı, güneydoğudaki
koyda bulunur. Sinop’ta Karadeniz iklimi hakim olup, bütün yıl nemli ve yağışlı
geçmektedir.
Sinop ilinde 2013/14 öğretim yılında ilkokulda net okullaşma oranı %97.69 iken,
bu oran ortaöğretimde %83,56 ‘dır.
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EKONOMIK YAPI:
Sinop, sanayisi fazla gelişmemiş bir bölgede yer almaktadır. Bu nedenle tarıma
elverişli arazisi az olmasına rağmen nüfusun % 80’i tarımla uğraşmaktadır. Ayrıca
Sinop ilinin ekonomisi balıkçılığa, ormancılığa, hayvancılığa ve tarla tarımına
dayanmaktadır. Geçimin büyük kısmı tarımla sağlansa bile tarım yapılan arazi
200 bin hektarı geçmemektedir.
İklim ve coğrafi şartların uygunluğuna bağlı olarak çeşitlilik gösteren tarım
ürünleri yurtiçi ve yurtdışında pazarlanabilmektedir. 2013 verilerine göre toplam
işlenen tarım alanı 90.188 hektardır. Başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, mısır,
pirinç, mahlut, fasulye, bezelyedir. Ayrıca meyvecilik de önemli yer tutmaktadır.
Başlıca meyveleri ceviz ve kestanedir. Bunun dışında armut, kiraz, muşmula ve
kızılcık yetişmekte ve diğer illere gönderilmektedir.
Sinop ilindeki hayvancılık faaliyetleri incelendiğinde, ildeki yaylaların hayvancılığa
çok uygun olduğu görülmektedir. Hayvan sayısı gittikçe artan Sinop ilinde, koyun,
sığır, kıl keçisi, tiftik keçisi ve hindi beslenmekte ve aynı zamanda arıcılık
faaliyetleri de gelişme göstermektedir. Yine kıyı kısımlarında balıkçılık önemli bir
geçim kaynağıdır. Avlanan balıkların başlıcaları; hamsi, barbunya, lüfer, mezgit,
istavrit, palamut, kefal, çinekopdur. Ayrıca bölgenin coğrafi konumu sonucu
Sinop orman varlığı bakımından da oldukça zengindir. Ormanlar gür ve ağaç
çeşidi boldur. 310 bin hektar orman sahası ve 53 bin hektar fundalık vardır. 210
köy orman içinde, 147 köy orman sınırındadır.
Bölgenin sanayisi, il topraklarının engebeli oluşu, karayollarının ihtiyacı
karşılamaması, ulaşım zorluğu ve Sinop limanının Samsun limanına göre yetersiz
oluşu gibi sebeplerle gelişme gösterememiştir. Sanayi tesisleri; Merkez, Boyabat,
Gerze, Ayancık, Türkeli ve Durağan ilçelerinde bulunmaktadır. İlde küçük ve
ortak ölçekli sanayi kuruluşları ağırlıktadır. Sinop ilinde bulunan sanayi
işletmelerinin sektörel dağılımına bakıldığında, %23 ile diğer metalik olmayan
mineral ürünlerin imalatı ,%17 ile gıda ürünleri imalatı, %13 Diğer madencilik ve
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taşocakçılığı, %12 ile ağaç ve mantar ürünleri imalatının ilk sıralarda olduğu
görülmektedir.
2014 yılında Sinop iline bağlı firmalar tarafından 25,8 milyon dolar ihracat
yapılmıştır. Aşağıdaki tabloda Sinop ili ihracatı yıllar itibari ile gösterilmiştir.
Tablo 1. Sinop İli İhracatı
İhracat değeri (1000 ABD doları)
2009

20.129

2010

29.086

2011

25.436

2012

27.292

2013

31.314

2014

25.829

Sinop’tan yapılan ihracatın 2013 yılı için ekonomik faaliyetlere göre dağılımına
bakıldığında en büyük payı %66,2 ile imalat sektörüne aittir.
Sinop ilinde bir tanesi merkezde, diğeri Boyabat ilçesinde olmak üzere iki adet
Organize Sanayi Bölgesi (OSB) bulunmaktadır.
Son yıllarda karayolu ulaşımı açısından yeterli kapasiteye ulaşan Sinop ilinde,
deniz taşımacılığına yönelik olarak Sinop limanı istenilen kapasitede faaliyet
gösterememektedir. İskelenin boyu 180 m, genişliği 8-12 m’dir ve 700
grostonluk gemiler yanaşabilmetedir. Limanda vinç olmaması, gemilerin
yüklerini kendi imkânları ile boşaltmalarını gerektirmektedir.
2.2. SINOP TICARET VE SANAYI ODASI
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası 11.06.1968 tarihinde faaliyetine başlamıştır.
30.11.1967 tarihinde, Sinop merkez ilçede ticari faaliyette bulunan işadamları,
kurumsallaşmanın önemini görüp bir araya gelerek “Sinop Ticaret ve Sanayi
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Odası Müteşebbis Heyeti” adlı oluşumu gerçekleştirmiş, ve Odanın kuruluşunun
ilk adımını atmışlardır.
Odaların kuruluşuna Sanayi ve Ticaret Bakanlığı (O günkü adı Ticaret Bakanlığı)
izin verdiği için gerekli yazışmalar yapılmış, Bakanlığın 23.01.1968 tarih ve
1/1333 sayılı oluru ile kuruluş izni verilmiştir.
5590 sayılı yasa hükümlerine göre 23.02.1968 tarihinde yapılan seçimlerde Oda
organları (Meslek Komiteleri,Meclis ve Yönetim Kurulu) oluşturulmuş,
Belediyelerce tutulan Ticaret Sicili kayıtları Oda bünyesine alınmış, yasal
işlemlerin ardından 11.06.1968 tarihinden itibaren üyelerin oda kayıtları
yapılmaya başlanmıştır.
Kuruluşunda 5 meslek grubunda 123 üye ile faaliyete başlayan Odaya her yıl
kayıtlı üye sayısı artarak devam etmiştir. 1972 yılında Boyabat ve Durağan’daki
üyeler ayrılarak Boyabat Ticaret ve Sanayi Odasını kurmuşlardır.
2013 olağan seçimlerinden sonra odanın organları seçilmiş, 62 üye ile meslek
komiteleri oluşmuştur. Meslek komitelerinden 25 üye ile Meclis, Meclis
üyelerinin arasından 7 üye ile Yönetim Kurulu oluşmaktadır.
Oda’da 2011 yılından
uygulanmaktadır.

beri

ISO

9001:2000

Kalite

Yönetim

Sistemi

Ü YELER:
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası 1078 üyesi ile 12 Meslek grubuna ayrılmıştır. 2008
ekonomik krizine bağlı olarak üye sayısında bir miktar düşüş yaşansa da, 2004
yılından

beri

Sinop

TSO’nun

üye

sayısının

düzenli

olarak

arttığı

gözlemlenmektedir.
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Tablo 2. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Üye Durumu
Yıl

Yeni Kayıt

Terk olan

Toplam

olan
2004

725

2005

75

35

765

2006

91

17

839

2007

86

33

892

2008

91

148

835

2009

85

53

867

2010

81

70

876

2011

137

73

940

2012

118

63

995

2013

101

62

1034

2014

80

64

1058

12/08/2015

70

50

1078

Şekil 1. Yıllar İtibariyle Toplam Üye Sayısı
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Ü yelerin kuruluş türlerine göre dağılımı incelendiğinde ise 495 limited şirketi,
326 gerçek kişi ticari işletme ve 122 anonim şirketin izlediği görülmektedir.
Tablo 3. Kayıtlı Üyelerin Kuruluş Türlerine Göre Dağılımı (Eylül 2015)

Şirket Tipi

Faal

Askıda

Toplam

Anonim Şirket

115

7

122

Kollektif Şirket

6

1

7

Kooperatif

117

5

122

Limited Şirket

439

56

495

Gerçek Kişi Ticari İşletme

275

51

326

5

1

6

957

121

1078

Der. İk. İşl.
Toplam

NACE sınıflandırmasına göre 119 farklı faaliyet kodunda faal olan oda üyelerinin
yaklaşık %20’sini 9. meslek grubunda ağırlıklı olarak inşaat sektöründe faal olan
üyeler, % 10’unu da ahşap işleme ve mobilya imalatı sektöründe faaliyet
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gösteren 2. meslek grubu üyeleri oluşturmaktadır. Üyelerle ilgili faaliyet alanı
istatistikleri Tablo 4'de verilmektedir.
Tablo 4. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Üye Faaliyet Alanları
Meslek
Grubu
Tanımı
1. MESLEK
GRUBU

Nace Faaliyet Adı

Faal
Ü ye
Sayısı

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda altın ve
diğer değerli metallerden takı, eşya ve mücevherat
perakende ticareti (kuyumculuk ürünleri perakende
ticareti dahil, gümüşten olanlar hariç)

65

Sigorta acentelerinin faaliyetleri
Bankaların faaliyetleri (katılım bankaları, tasarruf
bankaları, kredi birlikleri vb. dahil, merkez bankası
ve yatırım bankaları hariç)
Değerli metallerden takı ve mücevherlerin imalatı
(değerli metallerle baskı, yapıştırma vb. yöntemlerle
giydirilmiş adi metallerden olanlar dahil)
Hayat sigortası dışındaki sigortacılık faaliyetleri
(sağlık, yangın, motorlu taşıt, konut, tarım,
denizcilik, havacılık, kaza, doğal afet, ulaştırma,
nakliyat, para kaybı, borçlanma, mali sorumluluk,
vb.)
Tezgahlar ve pazar yerleri vasıtasıyla imitasyon takı,
süs eşyası, turistik ve hediyelik eşya perakende
ticareti (seyyar satıcılar hariç)
Tarım kredi kooperatiflerinin kredi verme faaliyetleri
Esnaf ve sanatkarlar kredi kefalet kooperatiflerinin
kredi aracılık faaliyetleri ile kredi garanti fonunun
faaliyetleri
2. MESLEK
GRUBU

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda büro
mobilyaları ve aksesuarlarının perakende ticareti

109

Ağacın ilk işlenmesinden elde edilen ürünlerin
toptan ticareti (kereste, ağaç yünü, talaş ve yongası,
demir yolu ve tramvay traversleri, kontrplak, yonga
ve lifli levhalar (mdf, sunta vb.), parke panel, ahşap
varil, fıçı ve diğer muhafazalar, vb.)
Kereste imalatı (ağaçların biçilmesi, planyalanması,
rendelenmesi ve şekillendirilmesi faaliyetleri)
Ahşap demir yolu veya tramvay traversi imalatı
11

Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri
nesneler için) ve ahşaptan diğer eşyaların imalatı
(panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar,
ayakkabının ahşap topuk ve tabanları, arı kovanları,
köpek kulübeleri dahil)
Dış giyim eşyası imalatı, dokuma, örme (trikotaj) ve
tığ işi (kroşe), vb. kumaştan olanlar (kaban, palto,
ceket, pantolon, takım elbise, döpiyes, anorak,
yağmurluk, gece kıyafetleri vb.) (iş giysileri ve
terzilerin faaliyetleri hariç)
Büro, okul, ibadethane, otel, lokanta, sinema, tiyatro
vb. kapalı alanlar için mobilya imalatı (taş, beton,
seramikten olanlar hariç) (vestiyer, dosya dolapları,
mihraplar, minberler, kürsüler, öğrenci sıraları, büro
tipi sandalye ve koltuklar, vb.)
Yatak örtü takımları, yatak çarşafları, yastık kılıfları,
masa örtüsü ile tuvalet ve mutfakta kullanılan
örtülerin imalatı (el ve yüz havluları dahil)
Perdelerin ve iç storların, perde veya yatak
saçaklarının, farbelalarının ve malzemelerinin imalatı
(gipür, tül perde ve kalın perdeler dahil)
Siparişe göre ölçü alınarak dış giyim eşyası imalatı,
dokuma, örgü (triko) ve tığ işi (kroşe), vb. kumaştan
olanlar (terzilerin faaliyetleri) (giyim eşyası tamiri ile
gömlek imalatı hariç)
Atlet, fanila, külot, slip, iç etek, kombinezon, jüp,
jüpon, sütyen, korse vb. iç çamaşırı imalatı (dokuma,
örgü veya tığ işi kumaştan)
Ahşap mutfak ve sofra eşyası imalatı (kaşık, kepçe,
spatula, bardak, havan, havan eli, tepsi vb.)
Ahşap çerçeve (tablo, fotoğraf, ayna ve benzeri
nesneler için) ve ahşaptan diğer eşyaların imalatı
(panolar, tuval için çerçeveler, ip vb. için makaralar,
ayakkabının ahşap topuk ve tabanları, arı kovanları,
köpek kulübeleri dahil)
Ormanda ağaçların kesilmesi, dallarından
temizlenmesi, soyulması vb. destekleyici faaliyetler
3. MESLEK
GRUBU

Belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda yapılan 80
diğer perakende ticaret (giyim eşyası, mobilya,
bilgisayar, hırdavat, kozmetik, mücevher, oyuncak
vb. reyonları olan mağazalar (gıda, içecek ve tütün
ağırlıklı olmayanlar))
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Orta öğretime, yüksek öğretime, kamu personeli, vb.
sınavlara yönelik yardımcı dersler veren
dershanelerin faaliyetleri
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda bebek
arabaları ve bunların parçalarının perakende ticareti
Gazetelerin yayımlanması (haftada en az dört kez
yayımlananlar) (reklam gazeteleri dahil)
Ansiklopedi, sözlük, kitap, kitapçık, müzik eserleri ve
müzik el yazmaları, atlas, harita vb. basım hizmetleri
Radyo yayıncılığı (radyo yayın stüdyoları vb.)
Reklam ajanslarının faaliyetleri (kullanılacak
medyanın seçimi, reklamın tasarımı, sözlerin
yazılması, reklam filmleri için senaryonun yazımı,
satış noktalarında reklam ürünlerinin gösterimi ve
sunumu vb.)
Sportif amaçlı avcılık ve balıkçılık malzemeleri toptan
ticareti (tabanca, av tüfeği ve balık ağları hariç)
Yaşlılar ve bedensel engelliler için barınacak yer
sağlanmaksızın verilen sosyal hizmetler (yatılı bakım
faaliyetleri ile engelli çocuklara yönelik gündüz
bakım (kreş) faaliyetleri hariç)
Cerrahi, tıbbi ve ortopedik alet ve cihazların toptan
ticareti
Diyaliz merkezleri (hastane dışı)
4.

MESLEK
GRUBU

Balık unları, kaba unları ve peletlerinin üretilmesi
(insan tüketimi için)
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Süt ürünleri toptan ticareti (işlenmiş süt, süt tozu,
yoğurt, peynir, kaymak, tereyağ vb.)
Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerinin
toplanması (mantar meşesinin kabuğu, kök, kozalak,
balsam, lak ve reçine, meşe palamudu, at kestanesi,
yosun ve likenler, yabani çiçek, yabani meyve,
yenilebilir mantar vb.)
Balıkların, kabuklu deniz hayvanlarının ve
yumuşakçaların işlenmesi ve saklanması
(dondurulması, kurutulması, pişirilmesi,
tütsülenmesi, tuzlanması, salamura edilmesi,
konservelenmesi vb. faaliyetler)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda balık,
kabuklu hayvanlar ve yumuşakçaların perakende
ticareti (canlı, taze, soğutulmuş ve dondurulmuş
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olanlar ile balık filetosu gibi bunlardan yapılan
ürünler dahil)
Diğer taze meyve sebze toptan ticareti (patates
dahil)
Canlı hayvanların toptan ticareti (celepçilik) (kümes
hayvanları hariç)
Ağaç dışındaki yabani olarak yetişen ürünlerinin
toplanması (mantar meşesinin kabuğu, kök, kozalak,
balsam, lak ve reçine, meşe palamudu, at kestanesi,
yosun ve likenler, yabani çiçek, yabani meyve,
yenilebilir mantar vb.)
Yumurta ve yumurta ürünleri toptan ticareti
Kahvaltılık tahıl ürünleri ile diğer taneli tahıl
ürünlerinin imalatı (buğday, yulaf, mısır, çavdar vb.
ezmeleri ile mısır gevreği ve patlamış mısır dahil)
Gıda tuzu (sofra tuzu) toptan ticareti
Balık ve deniz memelilerinden yağ elde edilmesi
Yaş sebze ve meyvelerin bir ücret ve sözleşmeye
dayalı olarak toptan satışını yapan aracılar
(kabzımallık ve aracı üretici birlikleri dahil)
Sütü sağılan büyük baş hayvan yetiştiriciliği (sütü için
inek ve manda yetiştiriciliği)
5. MESLEK
GRUBU

Bakkal ve marketlerde yapılan perakende ticaret
(belirli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda,
içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret)
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Fırın ürünleri imalatı (ekmek, pide, simit, vb. dahil,
taze pastane ürünlerinin imalatı hariç)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda et
perakende ticareti (sakatatlar, av ve kümes hayvanı
etleri ile kasaplar dahil)
Kümes hayvanları ve av hayvanları etlerinin toptan
ticareti
Bys. belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda
gıda, içecek veya tütün ağırlıklı perakende ticaret
(tanzim satış ve gıda tüketim kooperatifleri dahil)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda alkollü ve
alkolsüz içeceklerin perakende ticareti (rakı, bira gibi
alkollü içkiler ile meyve suyu, şıra, şalgam suyu, gazlı
içecekler vb. dahil, içme suyu hariç)
Katkısız sebze ve meyve suları imalatı (şalgam suyu,
domates suyu, havuç suyu, portakal suyu, elma
14

suyu, kayısı suyu vb.)
Belli bir mala tahsis edilmemiş mağazalarda gıda
(dondurulmamış), içecek ve tütün toptan ticareti
6. MESLEK
GRUBU

Kara yolu yük nakliyat acentelerinin faaliyetleri
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Kara yolu ile şehirler arası yük taşımacılığı (gıda, sıvı,
kuru yük, vb.) (gaz ve petrol ürünleri hariç)
Motorlu kara taşıtlarının parçalarının toptan ticareti
(dorse, damper, akü dahil, motosiklet parça ve
aksesuarları hariç)
Motorlu kara taşıtlarının genel bakım ve onarım
hizmetleri (aynı işletmede mekanik, elektrik sistemi,
kaporta, boya, fren sistemi, cam, pencere vb. bakım
ve onarımının yapılması)
Sürücüsü ile birlikte otobüs, minibüs vb. kiralama
(belirlenmemiş güzergahlar için) ile geziler için kara
yolu yolcu taşımacılığı (şehir turu otobüsleri, gezi
otobüsü, vb. dahil)
Otomobil ve hafif motorlu kara taşıtlarının bir ücret
veya sözleşmeye dayalı olarak (aracılar) toptan
ticareti (ambulans ve minibüs benzeri motorlu yolcu
taşıtları (3,5 tondan daha az) dahil)
Petrol, petrol ürünleri, kimyasallar, gaz, vb.
depolama ve antrepoculuk faaliyetleri
Şehirler arası tarifeli kara yolu yolcu taşımacılığı
(şehirler arası otobüs ve tramvay, şehirler arası
personel ve okul servisleri, vb. dahil, şehir içi ve
şehirler arası havaalanı servisleri ile şehir içi
havaalanı otobüsleri hariç)
Kara yolu yolcu taşımacılığına yönelik otobüs
terminal hizmetleri
Taksi ile yolcu taşımacılığı (dolmuşlar hariç)
Minibüs ve dolmuş ile yapılan şehir içi ve banliyö
yolcu taşımacılığı (belirlenmiş güzergahlarda)
Otopark ve garaj işletmeciliği (bisiklet parkları ve
karavanların kışın saklanması dahil)
Araba yağlama, yıkama, cilalama ve benzeri
faaliyetler

7. MESLEK
GRUBU

Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda evlerde
kullanılan tüpgaz perakende ticareti
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Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda kömür ve
yakacak odun perakende ticareti
15

Plastikten/PVC den kapı, pencere, bunların kasaları,
pervazları, kapı eşikleri, vb. imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış kimyasal elementler,
inorganik asitler ve bileşiklerin imalatı (klor, iyot,
flor, bor, silisyum, fosfor, arsenik gibi metaloidler,
skandium, cıva, oksitler, hidroksitler, hidrojen klorür
vb.)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda motorlu
kara taşıtı ve motosiklet yakıtının (benzin, mazot,
dizel, biodizel, LPG, CNG vb.) perakende ticareti
Plastikten merdiven, merdiven korkuluğu, panjur,
güneşlik, jaluzi, stor, vb. eşya ile bunların
parçalarının imalatı
Elektrik enerjisinin dağıtımı (üretim kaynağından
veya iletim sisteminden son kullanıcıya iletim
sistemiyle taşınan elektrik enerjisi dağıtım sisteminin
işletilmesi)
Plastik poşet, çöp torbası, çanta, torba, çuval, file,
sandık, kutu, kasa, damacana, şişe, bidon, makara,
masura, bobin, tıpa, kapak, kapsül vb. paketleme
malzemelerinin imalatı (idrar torbası dahil)
Petrolden madeni yağların (yağlama ve makine
yağları) imalatı (gres yağı dahil)
8. MESLEK
GRUBU

Metallerin makinede işlenmesi (torna tesfiye işleri,
metal parçaları delme, tornalama, frezeleme,
rendeleme, parlatma, oluk açma, perdahlama,
birleştirme, kaynak yapma vb. faaliyetler)
(metallerin lazerle kesilmesi hariç)
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Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda çimento,
alçı, harç, kireç, tuğla, kiremit, briket, taş, kum, çakıl
vb. inşaat malzemeleri perakende ticareti
Demir kapı, pencere, bunların kasaları, kapı eşiği,
panjur, vb. imalatı (bahçe kapıları dahil)
Belirli bir mala tahsis edilmiş mağazalarda hırdavat
(nalburiye) malzemesi ve el aletleri perakende
ticareti (çivi, vida, kilit, menteşe, çekiç, testere,
pense, tornavida, takım tezgahı uçları, perçin, vb.)
(tarım ve bahçecilik el aletleri dahil)
Tarım, hayvancılık ve ormancılık makine ve
ekipmanları ile aksam ve parçalarının toptan ticareti
(traktör, tarımsal römork, pulluk, gübre yayma
makinesi, mibzer, biçer döver, süt sağma makinesi,
kümes hayvanları makineleri, arıcılık makineleri, vb.)
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Alüminyum kapı, pencere, bunların kasaları, kapı
eşiği, panjur, vb. imalatı
Çakıl taşlarının kırılması ve parçalanması
Hazır beton imalatı
Başka yerde sınıflandırılmamış diğer özel amaçlı
makinelerin imalatı
Taş, toprak, cevher, alçı, çimento ve diğer mineral
maddeleri tasnif etme, eleme, ayırma, yıkama,
ezme, öğütme, karıştırma, yoğurma vb. işlemden
geçirme için kullanılan makinelerin imalatı (beton ve
harç karıştırıcılar (mikserler) hariç)
9. MESLEK
GRUBU

Zemin ve arazi hazırlama, alanın temizlenmesi ile
kazı ve hafriyat işleri (tarımsal arazinin hazırlanması,
dinamitleme ve kayaların kaldırılması, inşaat, tarım
vb. alanların drenajı, hafriyat, kazı, dolgu vb. işler)
(madencilik için yapılanlar hariç)
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İkamet amaçlı olmayan binaların inşaatı (fabrika,
atölye vb. sanayi üretimini amaçlayan binalar ile
hastane, okul, otel, işyeri, mağaza, alışveriş merkezi,
lokanta, kapalı spor tesisi, cami, kapalı otopark,
tuvalet, vb. inşaatı)
İkamet amaçlı binaların inşaatı (müstakil konutlar,
birden çok ailenin oturduğu binalar, gökdelenler
vb.nin inşaatı) (ahşap binaların inşaatı hariç)
Test sondajı ve delme (inşaat, jeofizik, jeolojik vb.
amaçlar için test sondajı ve delme işleri ile
örnekleme sondajı) (madencilikle bağlantılı olarak
gerçekleştirilen test sondajı hariç)
Oto yollar, kara yolları, şehir içi yollar ve diğer araç
veya yaya yollarının inşaatı
Bina ve bina dışı yapıların (ulaşım için aydınlatma ve
sinyalizasyon sistemleri hariç) elektrik tesisatı,
kablolu televizyon ve bilgisayar ağı tesisatı ile konut
tipi antenler (uydu antenleri dahil), elektrikli güneş
enerjisi kollektörleri, elektrik sayaçları, yangın ve
hırsızlık alarm sistemleri vb. kurulumu
Konut yapı kooperatiflerinin faaliyetleri
10. MESLEK
GRUBU

Diğer lokanta ve restoranların (içkili ve içkisiz)
faaliyetleri (garson servisi sunanlar ile self servis
sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür tesislerin
faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)

57

İşletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri (bir
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organizasyonun stratejik, mali, pazarlama, üretim, iş
süreçleri, proje vb. yönetim hizmetleri ile ticari
marka ve imtiyaz konularında danışmanlık)
Dışarıya yemek sunan diğer işletmelerin faaliyetleri
(spor, fabrika, işyeri, üniversite, vb. mensupları için
tabldot servisi, vb. dahil, özel günlerde hizmet
verenler hariç)
Pastanelerin ve tatlıcıların faaliyeti (garson servisi
sunanlar ile self servis sunanlar dahil, imalatçıların
ve al götür tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar
hariç)
Çay ocakları, kıraathaneler, kahvehaneler, kafeler,
meyve suyu salonları ve çay bahçelerinde içecek
sunum faaliyeti
Özel güvenlik faaliyetleri (şirketlerce zırhlı araç
sağlama, para, vb. değerli şeylerin toplanması ve
dağıtımı, koruma ve devriye, araç park kontrol,
koruma köpeği eğitimi, parmak izi tespiti vb. dahil,
kamu güvenliği hariç)
Motorlu hafif kara taşıtlarının ve arabaların
sürücüsüz olarak kiralanması ve leasingi (3.5 tondan
daha az olan otomobil, kamyonet, vb. dahil,
motosiklet hariç)
Pizzacıların faaliyeti (garson servisi sunanlar ile self
servis sunanlar dahil, imalatçıların ve al götür
tesislerin faaliyetleri ile seyyar olanlar hariç)
11. MESLEK
GRUBU

Bina projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık
faaliyetleri

30

Mühendislik danışmanlık hizmetleri (bir projeyle
bağlantılı olarak yapılanlar hariç)
Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık
faaliyetleri
Yapı denetim kuruluşları (b sınıfı)
Yer yüzeyinin araştırılması ve harita yapımına
yönelik mühendislik faaliyetleri (jeodezik,
fotogrametrik ve hidrografik ölçüm yapma,
topoğrafya hizmetleri ile yol, kadastro, topoğrafik,
vb. haritaların hazırlanması)
Ulaştırma projelerine yönelik mühendislik ve
danışmanlık faaliyetleri (karayolu, köprü, tünel,
demir yolları, havaalanı, petrol ve gaz taşımacılık
projeleri, liman vb.)
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Diğer uzmanlaşmış tasarım faaliyetleri (tekstil, giyim,
ayakkabı gibi kişisel eşyalar ve ev eşyaları tasarımı ile
endüstriyel tasarım dahil, iç mimarların ve
uzmanlaşmış grafik tasarımcıların faaliyetleri hariç)
Mimarlık faaliyetleri ve mimari danışmanlık
faaliyetleri
Şehir ve bölge planlama faaliyetleri (nazım imar
planı, vaziyet planı vb. dahil)
Diğer projelere yönelik mühendislik ve danışmanlık
faaliyetleri (telekomünikasyon ve yayıncılık projeleri,
doğalgaz ve buhar dağıtım projeleri ve diğerleri ile
inşaat projelerinin yönetimi dahil))
12. MESLEK
GRUBU

Tur operatörü faaliyetleri (turların düzenlenmesi)
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Seyahat acentesi faaliyetleri (hava yolu, deniz yolu,
kara yolu, demir yolu ulaşımı için bilet rezervasyon
işlemleri ve bilet satışı, seyahat, tur, ulaşım ve
konaklama hizmetlerinin toptan veya perakende
satışı, vb.)
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri
(hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller,
bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve
yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya süit
konaklama faaliyetleri hariç)
Tatil ve diğer kısa süreli konaklama faaliyetleri
(hosteller, devre mülkler, tatil evleri, apart oteller,
bungalov, dağ evleri, vb.nde) (günlük temizlik ve
yatak yapma hizmeti sağlanan oda veya süit
konaklama faaliyetleri hariç)
Otel vb. konaklama yerlerinin faaliyetleri (günlük
temizlik ve yatak yapma hizmeti sağlanan yerlerin
faaliyetleri) (kendi müşterilerine restoran hizmeti
vermeyenler ile devre mülkler hariç)
Misafirhaneler, ordu evi, polis evi ve öğretmen evleri
ile eğitim ve dinlenme tesisleri gibi konaklama
yerlerinin faaliyetleri
Kamp alanlarının, motorlu karavan, vb. için park
yerlerinin faaliyetleri (çadır veya karavan ile kamp
kurma amaçlı açık hava tesisi sağlanması, yetişkinler
veya çocuklar için kamp programlarında ve avcılık
kamplarında konaklama hizmetinin sağlanması, vb.)
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3. MEVCUT DURUM ANALİZİ

3.1. YASAL YÜ KÜ MLÜ LÜ KLER VE MEVZUAT
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı diğer
odalar gibi Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan “Kamu Kurumu Niteliğinde
Meslek Kuruluşu” olarak kurulmuş ve faaliyetlerini 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” ve bu kanuna bağlı olarak
oluşturulan mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. Oda’nın çalışma alanı, il
sınırları içerisinde kurulu bulunan diğer ilçe Odalarının çalışma alanları hariç
Sinop il sınırıdır.

Odaların Kuruluş Amacı, 2004 yılında yayımlanmış olan 5174 Sayılı Türkiye
Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu’nun 4. Maddesinde
verilmektedir: Bu çerçevede Sinop Ticaret ve Sanayi Odası; “üyelerinin müşterek
ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel
menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk
ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hakim kılmak üzere meslekî disiplin,
ahlâk ve dayanışmayı korumak ve Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla
kendisine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe sahip
kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olarak tanımlanmaktadır.

Bu kanun çerçevesinde Sinop Ticaret ve Sanayi Odası’nın temel görevleri
aşağıdaki gibidir:


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



Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere
ulaştırmak.



Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, istatistikleri tutmak,
başlıca maddelerin piyasa fiyatlarını takip ederek, bunları uygun araçlarla
yaymak.
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İlgili Kanunun 26. Maddesinde yer alan belgeleri düzenlemek ve
onaylamak.



Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve
başvurularda bulunmak.



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



İlgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça verilecek görevleri
yapmak.



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



Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekîkarar almak.



Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak.

Yukarıda sıralanan görevlerin yanı sıra Oda; ticaret mallarının vasfı ile ilgili
laboratuarlar kurmak, kurslar açmak, talep halinde ticari ve sanayi ihtilafları
halinde hakem olmak, serge, panayır, umumi mağaza, müze ve kütüphanelere
iştirak etmek, ve Organize Sanayi Bölgeleri kurmak gibi faaliyetleri de
üstlenebilmektedir.
Oda Organları, Oluşumu, Görev ve Yetkileri:
İlgili kanunun 13. Maddesinde oda organları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.
a) Meslek komiteleri.
b) Meclis.
c) Yönetim kurulu.
d) Disiplin kurulu

12 meslek komitesinin yer aldığı Sinop TSO’da, meclis 25 üyeden, yönetim kurulu
ise 7 üyeden oluşmaktadır. 6 üyenin bulunduğu disiplin kurulunun yanısıra,
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odanın üç meclis üyesinin oluşturduğu hesapları inceleme

komisyonuda

mevcuttur.
3.2. FAALIYET ALANLARI VE HIZMETLER
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası’nın yasal yükümlülükleri ve ilgili mevzuat gereği
üyelerine sunmakta olduğu temel hizmetler Tablo 4’de verilmektedir. Sinop
TSO’nun yürütmekte olduğu ve 2016-2019 stratejik planı çerçevesinde
yürüteceği faaliyetleri iki ana grup altında toplanmıştır (Tablo 5). Ö ncelikle ilgili
mevzuat ve yasal yükümlülükler gereği Oda’nın üyelerine sunmakta olduğu üye
hizmetlerini kapsayan faaliyetleri mevcuttur. Oda'nın diğer bir faaliyet alanını
destek faaliyetleri oluşturmaktadır. Destek faaliyetleri, Oda’nın üyelerine
vermekte olduğu hizmetlerin sürekliliğinin sağlanması ve belirli bir kalite
standardının korunabilmesi için yürütülen etkinlikleri kapsamaktadır.
Tablo 5. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Faaliyet Alanları ve Sunulan Hizmetler
I. ÜYE HİZMETLERİ
1.1. Temel Ü ye Hizmetleri
Sinop TSO’nun üyelerine sunduğu hizmetlerin çerçevesi ilgili kanun
ve yönetmeliklerle belirlenmiştir. Oda’nın bu görevleri mevzuata
uygun olarak yerine getirmesi esastır.
1.1.1. Ticaret Sicili
1.1.2. Oda Muamelat/Sicil
1.1.3. Kıymetli Evrak ve Belge Hazırlama, Onaylama
1.2. Stratejik Ü ye Hizmetleri
Oda’nın temel üye hizmetlerinin yanı sıra üye beklenti ve ihtiyaçlarını
karşılayabilen/karşılayabilecek ve stratejik olarak nitelendirilebilecek
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hizmetleri de mevcuttur. Üye memnuniyetinin ön plana çıktığı bu tür
stratejik üye hizmetleri arasında eğitim, bilgi ve danışmanlık,
uluslararası ticaret desteği gibi faaliyetler yer almaktadır. Bunların
yanı sıra iletişim ağı, politika ve temsil ile sosyal sorumluluk
faaliyetleri Oda’nın üzerinde yoğunlaşacağı diğer stratejik üye
hizmetleri arasında yer almaktadır.
1.2.1. İletişim Ağı
1.2.2. Politika ve Temsil
1.2.3. İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi, Danışmanlık ve Destek
1.2.4. Uluslararası Ticaret
1.2.5. Sosyal Sorumluluk
II. DESTEK FAALİYETLERİ
2.1. Temel Destek Faaliyetleri
Oda’nın üyelerine sunduğu hizmetleri gerçekleştirebilmesi için
gerekli olan temel destek faaliyetleri bilgi işlem, mali işler ve idari
işlerden oluşmaktadır.
2.1.1. Bilgi İşlem
2.1.2. Mali İşler
2.1.3. İdari İşler
2.2. Stratejik Destek Faaliyetleri
Diğer yandan üyelere sağlanan hizmetlerin, belirli bir kalite
standardında sürekliliğini sağlamak ve standartları geliştirmek için
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temel destek faaliyetlerinin yanı sıra, proje geliştirme, AR-GE,
kurumsal yönetim gibi alanlarda da faaliyetlerin yürütülmesi
gerekmektedir.
2.2.1. Kurumsal Yönetim
2.2.3. Bilgi Sistemleri Yönetimi
2.2.6. Proje Geliştirme ve Yönetimi
2.2.7. Üye İlişkileri Yönetimi

3.3. KURUM KÜ LTÜ RÜ VE POLITIKALARI
Sinop TSO’nun kurum kültürünü oluşturan temel unsurlar; üretkenlik,
yenilikçilik, çevreye duyarlılık, evrensel değerlere sahip çıkmak olarak
tanımlanabilir. Bu çerçevede Sinop TSO’nun geliştirmiş olduğu politikalar
aşağıda verilmektedir.
3.3.1.

İNSAN KAYNAKLARI POLITIKASI

Sinop 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.
3.3.2.

MALİ POLİTİKASI

SİNOP TSO üyelerinin ihtiyaçlarının karşılanması, mesleki faaliyetlerinin
kolaylaştırılması ve geliştirilmesi, dürüstlük ve güveni hâkim kılmak üzere
disiplin, ahlak ve dayanışmayı korumak ve 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetler
ile mevzuatla Odalara verilen görevleri yerine getirmek üzere kurulmuştur.
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SİNOP TSO, 5174 sayılı kanunun vermiş olduğu yetki ile üyelerinden almış
olduğu kayıt ücreti, yıllık aidat, munzam aidat, yapılan hizmetler karşılığı
alınan ücretler, belge bedelleri,

bağış-yardım ve sair gelirlerden oluşan

kaynakları ile yukarıda bahsedilen kuruluş amaçlarını yerine getirmek üzere
yapacağı harcamaları mali politikasını oluşturur.
3.3.3.

İLETİŞİM POLİTİKASI

Sinop’un tarihini, kültürünü, yerel değerlerini ve turizmini doğru zamanda,
doğru bilgiler ışığında haberleşme araçları vasıtasıyla tanıtmak, Kurumumuzda
gerçekleştirilen faaliyetlerden kamuoyunun ve üyelerimizin zamanında ve
doğru bir şekilde bilgilendirilmesini sağlamak, Kurum çalışanları arasında
güçlü bir iletişim kurmak ve bu işlemleri sistematik bir şekilde yapmaktır.

3.3.4.

BİLGİ İŞLEM POLİTKASI

Günümüzde sadece çalışanlarıyla değil üyeleri, iç ve dış paydaşları ve diğer
kurum ve kuruluşlarla iş ortaklığı bulunan SİNOPTSO’nun kullandığı mevcut ve
geliştirilebilir arşiv, web gibi bilgi sistemlerinde kurumun bilgi gizliliği,
bütünlüğü ve ulaşılabilirliğine ilişkin güven ortamının yaratılması, stratejik bir
önem taşımaktadır.
3.4. PAYDAŞLAR
Sinop TSO’nun paydaşları; Oda’nın faaliyetleri ile ilgisi olan, Oda'dan doğrudan
veya dolaylı, olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya Oda'yı etkileyen kişi,
grup ve kurumlar analiz edilerek belirlenmiştir. İç Çevre ve Dış Çevre Analizi
bölümlerinde paydaş görüşleri ile ilgili değerlendirmelere yer verilmiştir. Bu
nedenle paydaş analizi doğru planlama için önem arz etmektedir.

Paydaş

analizinde paydaşlar önem ve etki kriterlerine göre sınıflandırılmış ve aşağıdaki
paydaş tablosu oluşturulmuştur:
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Tablo 6. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Paydaşları
PAYDAŞLAR

Paydaş Türü

Ö nem

Etki

Aksiyon

Personel

İç

Temel ortak

Ö nemli

Güçlü

birlikte çalış

Yönetim Kurulu

İç

Temel ortak

Ö nemli

Güçlü

birlikte çalış

Meclis

İç

temel ortak

önemli

güçlü

birlikte çalış

Meslek

İç

temel ortak

önemli

güçlü

birlikte çalış

Disiplin Kurulu

İç

temel ortak

önemli

güçlü

birlikte çalış

Komisyonlar

İç

temel ortak

önemli

güçlü

birlikte çalış

Ü yeler

iç

temel ortak

önemli

güçlü

birlikte çalış

TOBB

dış

temel ortak

önemli

güçlü

birlikte çalış

T.C. Sanayi

dış

stratejik

önemli

güçlü

birlikte çalış

önemli

güçlü

birlikte çalış

önemli

güçlü

birlikte çalış

önemli

güçlü

birlikte çalış

önemli

güçlü

birlikte çalış

önemsiz

zayıf

izle/birlikte çalış

önemsiz

güçlü

bilgilendir

önemsiz

zayıf

izle

Komiteleri

Bakanlığı
Gümrük ve

ortak
dış

Ticaret Bakanlığı
Tarım Bakanlığı

stratejik
ortak

dış

stratejik
ortak

Valilik

dış

stratejik
ortak

Maliye Bakanlığı

dış

stratejik
ortak

Belediye

dış

stratejik
ortak

Esnaf Sicil

dış

stratejik
ortak

Sinop Ü niversitesi dış

stratejik
ortak
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KOSGEB

dış

stratejik

önemsiz

zayıf

izle/birlikte çalış

önemsiz

zayıf

izle/birlikte çalış

önemsiz

zayıf

izle/birlikte çalış

önemsiz

zayıf

izle/birlikte çalış

önemsiz

zayıf

izle

önemsiz

güçlü

bilgilendir

önemli

güçlü

birlikte çalış

önemsiz

güçlü

bilgilendir/birlikte

ortak
KUZKA

dış

stratejik
ortak

İl Kültür ve

dış

Turizm

stratejik
ortak

Müdürlüğü
Organize Sanayi

dış

Bölge Müdürlüğü
İlçe Belediyeler

stratejik
ortak

dış

stratejik
ortak

Diğer TSO’lar

dış

stratejik
ortak

TOBB Sigorta

dış

Sandığı

stratejik
ortak

Medya

dış

stratejik
ortak

çalış

3.5. İÇ ÇEVRE ANALIZI
İç

çevre

analizi

Oda’nın

sahip

olduğu

kaynaklar

ve

yeterliliklerinin

değerlendirilmesi, paydaş görüşlerinin anket, toplantı ve birebir görüşmeler
yoluyla toplanarak değerlendirilmesi ve bu değerlendirmelere bağlı olarak
Oda’nın güçlü ve gelişmeye açık yönlerinin belirlenmesini kapsamaktadır.

3.5.1.

ORGANIZASYON YAPISI

Toplam 7 personeli ile faaliyetlerini sürdüren Sinop TSO’nun organizasyon
şemasında görülen idari kadrolarının bir kısmı dolu değildir. Bu durum
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Oda’nın temel üye hizmetleri dışında stratejik olarak nitelendirdiğimiz üye
hizmetlerini hedeflenen düzeyde sağlamasını zorlaştırmaktadır.

MECLİS

AKREDİTASYON İZLEME KURULU

TİCARET
SİCİLİ
MÜ DÜ RÜ

YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI

MESLEK KOMİTELERİ

DİSİPLİN KURULU

KOMİSYONLAR

GENEL SEKRETER

TİCARET SİCİLİ
M. YARDIMCISI
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G. SEKRETER
YARDIMCISI

KALİTE BİRİMİ (KYSAKREDİTASYON)

MEMUR

MUHASEBE
MEMURU

BİLGİ İŞLEM
MEMURU
(BASIN Y.S.)

MUAMELAT
MEMURU

İÇ HİZMETLER
MEMURU

DIŞ TİCARET
SORUMLUSU

ŞÖFÖR

İdari birimlerle ilgili görev tanımlamaları ise aşağıdaki gibidir:
Genel Sekreterlik:
Başlıca görevleri, Yönetim Kuruluna direk bağlı olup sorumluk alanı Odanın
bütün birimlerinin idari ve mali işlerini düzenlemek ve yönetmektir. Ayrıca,
meclis ve yönetim kurulu toplantılarına katılır ve alınan karaları takip ederek
zamanında gereğini yerine getirir.
İdari İşler ve Satın alma Birimi:
Genel Sekreterliğe bağlı olup Odanın finans ve muhasebe işlemlerini
yürütmekle sorumludur. Muhasebe Müdürlüğü tarafından yürütülür.
Ticaret Sicil Birimi:
Genel Sekreterliğe bağlı olup, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, Ticaret Sicili
Tüzüğü, diğer tüzük ve yönetmelikler çerçevesinde gerçek ve tüzel kişilerin
tescil ve ilanını yapmaktan sorumludur.
Oda Sicil Birimi:
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Genel Sekterliğe bağlı olup, 5174 sayılı Odalar kanunu ile tüzük ve
yönetmelikler çerçevesince ticaret sicili memurluğu tarafından tescil ve ilanı
yapılan gerçek ve tüzel kişi olan tacirlerin Oda’ya kaydını yapmak. Üyelere
gerekli belgeleri düzenlemek. Gerekli güncellemeleri yapmak.
Halkla İlişkiler ve Basın Yayın Birimi:
Genel Sekreterliğe bağlı olup; başlıca görevleri Oda tarafından organize
edilecek toplantı, konferans ve eğitim programlarını duyurmak ve
çalışmalarda aktif rol almak, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası yayınlarını
hazırlamak, Genel Sekretere ve Yönetim Kuruluna onaylatmak ve üyelere
dağıtımını yapmaktır.
Akreditasyon ve Kalite Yönetim Sistemi Birimi:
Genel Sekreterliğe bağlı olup; başlıca görevleri, akreditasyon çalışmalarını
takip etmektir. Ayrıca, kalite sisteminin kurulmasında, devam ettirilmesinde
ve geliştirilmesi için yapılacak faaliyet ve çalışmalardan sorumludur.

3.5.2.

İNSAN KAYNAKLARI

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 7 personel görev yapmaktadır.
Personelin görev tanımları Kalite Yönetim Sistemi dahilinde belirlenmiştir.
Personel kadrosu aşağıdaki gibidir:


Genel Sekreter



Ticaret Sicil Müdürü



Ticaret Sicil Müdür Yardımcısı



Muhasebe Memuru



Bilgi İşlem Memuru



Şoför



Hizmetli

Personele ait demografik bilgiler aşağıdaki grafiklerde verilmektedir.
Şekil 1. Personel Öğrenim Durumu
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Şekil 2. Personel Hizmet Süresi

Şekil 3. Personel Yaş Durumu
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3.5.3.

FIZIKSEL VE TEKNOLOJIK ALTYAPI

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası 100 m2 üzerine kurulu 6 katlı binasında hizmet
vermektedir. Giriş kata THY ofisi ve üyelerin ürünlerinin sergilendiği bir alan
bulunmaktadır. Sırasıyla idari birimlerin, yönetimin, konferans salonunun, çok
amaçlı sosyal faaliyet salonunun yer aldığı binanın en üst katı arşiv olarak
kullanılmaktadır.
Oda faaliyetlerini yürütebilmesi için gerekli olan teknolojik yazılıma sahiptir.
Ü ye tescil ve sicil hizmetleri ile muhasebe faaliyetleri TOBB tarafından
geliştirilen

TOBBNET

programı

kullanılarak

elektronik

ortamda

gerçekleştirilmektedir.
Eğitim ve toplantı faaliyetleri için gerekli olan teknik donanıma da sahip olan
Oda'nın teknolojik altyapıya ait ürün envanteri aşağıdaki gibidir:

Tablo 7. Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Teknolojik Donanımı
Cihaz adı

Adet

Masa Ü stü Bilgisayar

5

Diz Ü stü Bilgisayar

1

Güç Kaynağı

4
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3.5.4.

Yazıcı

3

Tarayıcı

1

Fotokopi Makinası

1

Faks

1

Projeksiyon Cihazı

1

Kamera (Güvenlik)

8

Ses Sistemi

1

Fotoğraf Makinesi

1

Telefon Santral

1

Jeneratör

1

MALI YAPI

Sinop Ticaret ve Sanayi Odasının 2013 ve 2014 mali durumuna ilişkin veriler
aşağıda grafik olarak gösterilmektedir.

Şekil 4. Yıllara Göre Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Gelirleri
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Şekil 5. Yıllara Göre Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Giderleri

Oda’ya ait 2014 yılı gelir kalemleri incelendiğinde, gelirlerin %58’ini yıllık ve
munzam aidatların, %24’ünü hizmetler karşılığı alınan ücretlerin, %9’unu
belge bedellerinin, %4 kayıt ücretlerinin ve yine %4 faiz gelirlerinin
oluşturduğu görülmektedir.

Şekil 6. 2014 Yılı Gelir Bütçesi Dağılımı
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Oda’nın 2014 yılı gider kalemleri içinde en büyük payı % 39 ile personel
giderleri almaktadır. Personel giderlerini %19’luk pay ile dışarıdan sağlanan
fayda ve hizmetler, %13’lük pay ile seyahat ve yol giderleri ve %12’lik pay ile
sabit kıymet yatırımları izlemiştir. Oda’ya 2014 yılında yapılan araç alımı bu
kalemin yüksek çıkmasına sebep olmuşsa da, rutin harcamalar sınıfında
olmadığından gelecekte bu kalemin ağırlığının düşük çıkması beklenmektedir.
Şekil 7. 2014 Yılı Gider Bütçesi Dağılımı

Oda’nın gelirleri 2013 yılında 2014 yılına %10’luk bir azalma göstermiş,
giderlerinde ise %49’luk bir artış yaşanmıştır. Gelir gider dengesindeki bu
bozulma ağırlıklı olarak Oda’nın rutin harcamaların dışında 2014 yılında yapmış
olduğu araç alımı ve seyahat giderlerindeki artışla ilgilidir. Fasılların toplam gelir
ve giderler içindeki paylarının değişimi incelendiğinde de; gelirlerin en önemli
kalemi olan aidatların payının değişmediği, benzer şekilde giderler içinde en
ağırlıklı kalem olan personel giderlerinin payının aynı kaldığı gözlemlenmiştir.
Gelir ve gider kalemlerinin istikrarlı seyri Oda’nın geleceğe ait finansal
planlamaları için olumlu bir durumdur.
Şekil 8. Yıllara Göre Gelir- Gider Değişimi
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Tablo 8. Yıllara Göre Gelir-Gider Değişimi
Gelir

Önceki yıla göre

Gider

Önceki yıla göre

gelir değişim oranı
2013

759.636,41

2014

683.140,01

gider değişim oranı
509.965,08

-%10

759.821,78

%49

Tablo 9. Gelir Ana Fasıllarının Yıllara Göre Değişimi
GELİRLER

2013(TL)

2014(TL)

2013

2014

Kayıt ücretleri
Yıllık - munzam aidat
Hizmetler karşılığı
alınan ücretler
Belge bedelleri
Faiz gelirleri
Sair gelirler- kira
gelirleri
GELİRLER TOPLAMI

36.252,00
454.915,21
186.382,79

26.774,00
400.193,76
162.241,80

4,8
59,9
24,5

3,9
58,6
23,7

%
değişim
-0,9
-1,3
-0,8

33.465,00
37.626,07
10.995,34

61.550,00
25.329,08
7.051,37

4,4
5,0
1,4

9,0
3,7
1,0

4,6
-1,2
-0,4

759.636,41

683.140,01

100,0

100,0
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Tablo 10. Gider Ana Fasıllarının Yıllara Göre Değişimi
GİDERLER

2013(TL)

Personel giderleri
Dışardan sağlanan
fayda ve hizmetler
Sabit kıymet giderleri
Kanuni aidat, pay ve
fonlar
Eğitim, fuar ve OSB
giderleri
Basın yayın giderleri
GENEL YÖNETİM
GİDERLERİ ve DİĞER
GİDERLER
Seyahat ve yol
giderleri
Giderler toplamı

193.487,73
132.885,5

294.595,58
144.826,21

37,9
26,1

38,8
19,1

%
değişim
0,8
-7,0

0,00
69.662,75

92.548,00
85.916,37

0,0
13,7

12,2
11,3

12,2
-2,4

72.750,00

16.686,63

14,3

2,2

-12,1

4.758,76
6.208,76

15.448,8
11.736,62

0,9
1,2

2,0
1,5

1,1
0,3

30.211,58

98.023,57

5,9

12,9

7,0

509.965,08

759.821,78

100,0

100,0

3.5.5.

2014(TL)

2013

2014

GÜ ÇLÜ YÖ NLER

Oda'nın iç çevre analizi çerçevesinde paydaş görüşleri de değerlendirilerek
tespit edilen güçlü yönleri aşağıdaki gibidir:
1.

Kolay ulaşılabilirlik (firmalar ve üyeler tarafından)

2.

Kamu kurumları ile iyi ilişkilerinin olması

3.

Yönetimin deneyimli ve uzun süredir görevde olması

4.

Sivil toplum kuruluşları arasında öncü kuruluş olması

5.

İşbirliği yapabileceği kurumlarla ilişkilerinin iyi olması

6.

Fiziksel şartlarının iyi olması

7.

İl genelindeki organizasyonlarda yer alması

8.

Üye ilişkilerine bağlı olarak aidatların zamanında toplanabilmesi

9.

Yönetim, meclis ve personel arasındaki ilişkilerin iyi olması

10.

Hibe projeleri konusunda istekli olması

11.

Oda bütçesinin yeterli olması
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12.

Verilerin doğru ve hızlı olarak aktarılabilmesi

13.

Meslek komitelerinin olması

14.

Çalışanların %86’sının yüksekokul ve üzeri eğitim seviyesine sahip
olması

3.5.6.

GELIŞTIRILMEYE AÇIK YÖ NLER

Oda'nın iç çevre analizi çerçevesinde paydaş görüşleri de değerlendirilerek
tespit edilen geliştirilmeye açık yönleri aşağıdaki gibidir:
1.

Sinop’un küçük bir şehir olmasına ve yakın ilişkilere bağlı olarak
kurumsallaşma anlamında problemler yaşanması

2.

Personel yetersizliği (yabancı dil konusunda)

3.

Organizasyon ve faaliyetlere üye katılımının yetersiz olması

4.

Üyelerle iletişim kanalı olarak üye ziyareti gerçekleştirememesi ve üye
sorunlarının tespitinde yetersiz kalması

5.

Fuar organizasyonlarının yeterince olmaması

6.

Diğer kurumlarla ortak faaliyetlerin yeterli düzeyde olmaması

7.

Ü yelerin Oda faaliyetlerine ilgisiz kalmaları

8.

Bilgi Yönetim Sisteminin etkin olmaması

9.

Stratejik üye hizmetleri arasında bulunan iş geliştirme, danışmanlık,
eğitim gibi konularda üyelerine yeterince destek olamaması

10.

Kurumsallaşma sürecine yönelik eksikliklerin olması

11.

Oda hizmet ve faaliyetlerinin yeterli düzeyde tanıtılamaması

12.

Etkin bir insan kaynakları yönetim sisteminin olmaması

13.

Üniversite ile yeterli işbirliğinin sağlanamaması

3.6. DIŞ ÇEVRE ANALIZI
İç paydaş ve dış paydaşlara gönderilen anketler ve yapılan toplantılar sonucu
Oda çalışanları ve paydaşlarından elde edilen bilgiler ışığında Oda için fırsat ve
tehdit oluşturabilecek unsurlar tespit edilmiştir.
3.6.1.

FIRSATLAR
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1.

KOSGEB vb. kurumlarla işbirliği potansiyeli

2.

Deniz taşımacılığının olması

3.

Doğal limanı olması

4.

Enerji sektörüne yönelik büyük bir yatırım planının varlığı

5.

Yol sorununun çözülmesi

6.

Havaalanı olması

7.

Sinop’un teşvik alan illler arasında olması

8.

Turizm potansiyelinin olması

9.

Üniversitenin olması

10. Kültür balıkçılığının olması
11. En fazla balık unu ve balık yağı fabrikası olan şehir olması
12. Güçlü bir su ürünleri fakültesi olması
13. Şehrin kültür ve eğitim seviyesinin yüksek olması
14. Yat limanı ve su ürünleri projelerinin gündemde olması
15. Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun kurulması
16. Kruvaziyer gemilerinin limana gelmesi
17. Güvenli bir şehir olması
3.6.2.

TEHDITLER

1.

Sermaye ve beyin göçünün olması

2.

Genç nüfusun azlığı (köylerde)

3.

Nitelikli işgücü eksikliği

4.

İşssizlik oranının yüksek olması

5.

Tarımsal üretim planlarının yapılmayışı

6.

Kadın girişimci eksikliği

7.

Tax free sisteminin olmaması

8.

Nükleer Santral projesinin turizm potansiyeli üzerindeki etkisi

9.

Ekonomik ve siyasi belirsizlik, kurlardaki aşırı dalgalanma

10. Kamu

kurumlarının

misafirhanelerinin

yatak

kapasitesinin,

otel

işletmelerinin yatak kapasitesinden daha fazla olması
11. Diğer turizm beldelerine göre fiyatların yüksek olması
12. Kayıtdışı ev pansiyonculuğunun olması
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3.6.3.

PEST ANALIZI

Sinop Ticaret ve Sanayi Odası’nın dış çevre analizinde son aşama Oda’yı daha
genel bir düzeyde etkileyebilecek olan dış çevre unsurlarının belirlenmesini
içermektedir. Bu amaçla PEST (Politik, Ekonomik, Sosyal ve Teknolojik) Analizi
gerçekleştirilmiştir.

Sinop TSO için tespit edilen PEST faktörleri aşağıda

verilmiştir:
POLİTİK - HUKUKİ


Yeni Türk Ticaret Kanunu



Siyasi belirsizlik



Komşu ülkelerle olan ilişkilerde yaşanan gerginlik



Nükleer enerji politikası

EKONOMİK


Türkiye’nin ülke riskinin yükselmesi



Artan kur riski



Kredi faizlerinin artış göstermesi



Enflasyonda artış beklentisi



Amerikan Merkez Bankasının faiz arttırması halinde gelişmekte olan
ülkelerden sermaye çıkışı beklentisi



Ö zel sektörün artan döviz yükümlülükleri



Kar marjlarının düşmesi



Enerji fiyatlarındaki yüksek volatilite



İnovasyonun önem kazanması
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Girişimcilere verilen desteklerin artması



Küresel ekonominin yavaşlaması



Tarım ve hayvancılık sektöründe uluslararası rekabet güçlüğü



Katma değeri yüksek ürünlerin ihracat içerisindeki payının düşük olması
SOSYO KÜ LTÜ REL



Büyük şehirlere göçün devam etmesi



Kıyı şeridi olan illere olan ilgi



Tüketimin ve tüketimde çeşitliliğin artması



Turizm sektöründe müşteri beklentilerindeki değişim



Sosyal medyanın ürün, hizmet, reklam ve imaj üzerindeki artan etkisi



Kalite bilincinin artması



Girişimciliğin artması



Eğitim seviyesinin artması
TEKNOLOJİK



Internet kullanımın artması



Sosyal paylaşım ağlarının yaygınlaşması



İletişim araçlarında çeşitlilik



AR-GE bilincinin artması



Teknolojinin hızlı gelişmesi



Bilgi teknolojilerinin gelişimi ve güvenliğinin sağlanması



Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artması
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4. GELECEĞİN PLANLAMASI

4.1. MISYONUMUZ
Sinop’un geliştirilmesi ile mevcut ve gelecek nesiller için olumlu bir ortam
oluşturulmasını sağlamak üzere; sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde, uluslararası
normlar ve ulusal öncelikler gözetilerek, strateji ve mevzuat geliştirmek,
uygulamak, izlemek, denetlemek, koordine etmek ve toplumda duyarlılık
oluşturulmasını sağlamaktır.
4.2. VIZYONUMUZ
Sinop TSO 5174 Sayılı kanunumuz ve mevzuat çerçevesinde, ilimizin
kalkınmasında, gelişmesinde ve ülkemizin Ticaret ve Sanayileşme alanında
katkıda bulunup , üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en kısa zamanda
karşılayıp memnuniyetini sağlamayı , sürekli etkinliği , etkililiği ve sürekli
iyileştirmeyi hedefler.

4.3. TEMEL DEĞERLERIMIZ
 Girişimciliği teşvik etmek
 Karar alma sürecinde katılımcı, şeffaf ve eşitlik anlayışını esas almak
 Kurumsallaşma ve etkin çalışma ilkesinden ödün vermemek.
 Toplumsal sorumluluk sahibi olmak.
 Tüm sektörlerde çevreye saygılı sürdürülebilir büyümeyi desteklemek.
 Bireye ve insan haklarına saygılı ve insan odaklı olmak
 Bölgedeki insan kaynakları gelişimine katkıda bulunmak.
 Üyelerimizin ve paydaşlarımızın istek ve ihtiyaçlarına öncelik vermek.
4.4. STRATEJIK AMAÇLAR
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Mevcut durum analizi sonuçları, Sinop Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleceğine
yönelik stratejik amaçların üç farklı stratejik alanda belirlenmesini gerekli
kılmıştır:
1. Sinop TSO’nun Hizmet Kalitesini Yükseltme
2. Sinop TSO’nun Bölgesel Kalkınmaya Destek Vermesi
3. Sinop TSO’nun Kurumsal Kapasitesini Geliştirmesi
Bu makro amaçlardan hareket ederek, Oda’nın geleceği planlanırken dört
stratejik amaç belirlenmiştir:
1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi
2. Stratejik Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi
3. Bölgenin Ekonomik ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması
4. Odanın Temel Yeterliliklerini Geliştirmesi
4.5. STRATEJIK HEDEFLER, PERFORMANS GÖ STERGELERI VE
MALIYETLENDIRME

43

STRATEJİK
AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

STRATEJİLER

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

1. Temel Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

P.G1.: Düzenlenen
Strateji 1.1.1. Oda tarafından üye beklenti anket sayısı
ve memnuniyetinin ölçülmesi için anket
düzenlenmesi
P.G2.: ankete katılan
üye sayısı

Hedef 1.1. Temel üye hizmetlerinin
üyelerin ihtiyaç ve beklentilerini
karşılayacak ve en az %85
memnuniyetini sağlayacak derecede
geliştirilmesi ve bu konuda sürekliliğin
Strateji 1.1.2. Ü ye beklenti ve
sağlanması.
memnuniyet anketlerinin
değerlendirilmesi ve sonuca göre temel
üye hizmetlerinin geliştirilmesi.

Hedef 1.2. Belirlenecek olan temel
üye hizmetlerinin, aşamalı biçimde
2017 yılı sonuna kadar elektronik
ortama aktarılması.

Strateji 1.2.1. Elektronik ortamda
verilebilecek hizmetlerin belirlenmesi ve
Oda’nın Bilgi ve İletişim Teknolojileri
Gelişim Planı dahilinde gerekli altyapının
sağlanması

HEDEF
PERFORMANS

SORUMLU
KİŞİLER

TAKVİM

TOPLAM
BÜ TÇE

YILLIK BÜ TÇE

Genel
sekreter

2016-2019

0 TL

0 TL

8

Tüm üyeler

P.G.: Hazırlanan anket
sonuç raporları ve bu
raporlar doğrultusunda
alınmış Yönetim Kurulu
Kararları

Memnuniyet
düzeyi
% 85

Genel
sekreter

2016-2019

0TL

0 TL

P.G.: Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Gelişim
Planı ile uyumlu alt
yapı

Plana
uyum %100

Genel
sekreter

Aralık 2016

5.000 TL

2016 - 5.000 TL

Her yıl
elektronik
ortamda
sağlanan iki
yeni hizmet

Genel
sekreter

Aralık 2017

0 TL

0 TL

Strateji 1.2.2. İnteraktif web sitesi
P.G: Elektronik
üzerinden elektronik hizmet uygulamasına ortamda sağlanan
geçilmesi
hizmet sayısı
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STRATEJİK
AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

STRATEJİLER

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

2. Stratejik Üye Hizmetlerinin Geliştirilmesi

PG1: Fuar ziyareti sayısı
Hedef 2.1. Ü yelerin
yurtdışı fuarlara katılımının
teşvik edilmesi

Hedef 2.2. Sinop ilinde
girişimcilik yetkinliğinin
arttırılması konusunda
çalışmalar yapılması

Hedef 2.3. Ü yelerin ilgi
alanındaki sektörel
sorunların tespit edilerek,
çözüm önerileri geliştirilmesi
ve ilgili kurumlarla

Strateji 2.1.1. Oda
organizasyonuyla üyelere yönelik yurtdışı
fuar ziyaretlerinin düzenlenmesi

Strateji 2.2.1.Genç
ve Kadın Girişimciliğini özendirmek ve
teşvik etmek üzere toplantı düzenlenmesi

Strateji 2.2.2. Başarılı girişimcileri hedef
kitleye tanıtmak üzere konferans
düzenlenmesi

Strateji 2.3.1. Sektörel sorunların anket
(her yıl yapılacak olan üye beklenti ve
memnuniyet anketleri kapsamında) ve
toplantılar yoluyla belirlenmesi ve
danışman desteğiyle çözüm önerileri

PG2: Her bir fuar ziyaretine
en az 10 üyenin katılımının
sağlanması

HEDEF PERFORMANS

2016 - 1 fuar
2017 - 1 fuar
2018 - 1 fuar
2019 - 2 fuar
2016 - en az 10 kişi
2017 - en az 10 kişi
2018 - en az 10 kişi
2019 - en az 20 kişi

P.G: Genç ve
Kadın Girişimciler Kurulu'nun Her yıl 2 toplantı
Toplantı / Etkinlik Sayısı

P.G1: Konferans sayısı

SORUMLU
KİŞİLER

Genel
Sekreter

TAKVİM

2016-2019

TOPLAM
BÜ TÇE

32.000 TL

50 kişi/konferans

P.G.: Sektörel sorun ve
çözüm önerisi raporu

Rapora uyum % 100

2016 - 5.000 TL
2017 - 7.000 TL
2018 - 9.000 TL
2019 – 11.000 TL

Genel
Sekreter

2016 2018

18.000 TL

Her yıl 1 konferans

P.G2: Katılımcı sayısı

YILLIK BÜ TÇE

Genel
Sekreter

2016-2019

14.000 TL

2016 - 5.000 TL
2017 - 6.000 TL
2018 - 7.000 TL
2016 - 2.000 TL
2017 - 3.000 TL
2018 - 4.000 TL
2019 - 5.000 TL

Genel
Sekreter

2016-2018

24.000 TL

2016 - 6.000 TL
2017 - 8.000 TL
2018 - 10.000 TL
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paylaşılması yolu ile Oda’nın
politika geliştirme ve temsil
kapasitesinin arttırılması

geliştirilmesi

Strateji 2.3.2 Geliştirilen çözüm
önerilerinin ilgili kurumlara iletilmesi

P.G.: İlgili kurumlarla
paylaşılan sektörel sorun ve
çözüm önerisi raporu

1 rapor/yıl

Genel
Sekreter

2017 2019

8.000 TL

Hedef 2.4. Yeni iş alanlarının
geliştirilmesine yönelik
sektörel ve bölgesel
analizlerin yapılması

Strateji 2.4.1. Yeni iş alanı geliştirmeye
yönelik araştırma raporu hazırlanması ve
üyelere üye iletişim veri tabanı ve
toplantılar yoluyla iletilmesi

P.G.: Yeni iş alanlarının
geliştirilmesine yönelik
araştırma raporları

Rapora uyum % 100

Genel
Sekreter

Aralık 2017

12.000 TL

Hedef 2.5. Üyelerin eğitim
ihtiyaçlarının karşılanması

Strateji 2.5.1. Üyelerin eğitim ihtiyaçlarının
anket (her yıl yapılacak olan üye beklenti
ve memnuniyet anketleri kapsamında)
P.G: Eğitim takvimi
yoluyla tespit edilerek eğitim takviminin
oluşturulması ve uygulanması.

2017 - 1.500 TL
2018 - 2.500 TL
2019 - 4.000 TL

2017- 12.000 TL

2016 - 12.000 TL
Takvime uyum 100%

Genel
Sekreter

2016 2019

69.200 TL

2017 - 15.000 TL
2018 - 18.750 TL
2019 – 23.450 TL

Hedef 2.6. Oda üyelerinin
sektörel bazda ara eleman
ihtiyaçlarına cevap vermek
üzere UMEM Projesi ile
uyumlu çalışmalar
yürütülmesi

Hedef 2.7. Ü yelerin bilgi ve
danışmanlık taleplerinin
karşılanması

Strateji 2.6.1. İşgücü Piyasası İhtiyaç
Analizi çalışmasının yapılması

P.G.: İşgücü Piyasası İhtiyaç
Analiz Raporu

Strateji 2.6.2. Analiz sonuçlarının
değerlendirilerek, UMEM projesi ile
uyumlu faaliyetler yürütülmesi

P.G.: İşgücü
Piyasası İhtiyaç Analizi
Raporuna Uygun 2 eğitim
gerçekleştirilmesi

Strateji 2.7.1. Üyelerin talep ettiği
bilgilerin edinilip üyelerle paylaşılması ve
web sitesi üzerinden düzenli bilgi

P.G1: Ü yelerden gelen bilgi
talebinin karşılanma oranı

Rapora uyum %100

Genel
Sekreter

Aralık 2016

7.500 TL

7.500 TL

2017 - 10.000 TL
Memnuniyet seviyesi
% 80

% 100

Genel
Sekreter

2017-2018

20.000 TL

Genel
Sekreter

2016 2019

14.000 TL

2018 – 10.000 TL

2016 - 2.000 TL
2017 - 3.000 TL
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erişiminin sağlanması.

2018 - 4.000 TL
2019 - 5.000 TL

Strateji 2.7.2. Üyelerin talep ettiği
danışmanlık hizmetlerinin ilgili
kişi/kurumlara yönlendirilmesi

PG2: Ü yelerden gelen
danışmanlık talebinin ilgili
kişi/kurumlara yönlendirilme
oranı

% 100

0 TL

0 TL
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3. Bölgenin Ekonomik ve Sosyal Gelişimine Katkı Sağlanması

STRATEJİK
AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

Hedef 3.1. Ö ncelikli sektörler olan
turizm, su ürünleri ve deniz
taşımacılığı sektörleri ile ilgili
bölgesel politikaların oluşumuna
ve bu sektörlerin gelişimine
yönelik çalışmalar yürütülmesi

Hedef 3.2. Nükleer güç santrali
projesinin Sinop iline olası
etkilerine yönelik çalışmalar
yürütülmesi

STRATEJİLER

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

Strateji 3.1.1. İlgili kurumlarla sağlanacak
iletişim ve işbirliği ile bu sektörlerde kalite P.G.: Eğitim ve seminer
ve çeşitliliğin arttırılmasına yönelik eğitim planı
ve seminerler planlanması
Strateji 3.1.2. İlgili sektörlerin gelişimine
yönelik diğer kurumlarla ortak proje
geliştirilmesi

P.G.: İştirak edilen proje
sayısı

Strateji 3.2.1. Nükleer güç santrali
projesinin Sinop iline olumlu ve olumsuz
etkilerinin tespiti üzerine ortak çalışmalar
yürütmek üzere ilgili kurumlarla iletişime
geçilmesi ve işbirliği faaliyetlerinin
planlanması

P.G.: Nükleer Güç Santrali
Projesi Etki Analizi faaliyet
planı

Strateji 3.2.2. Etki analizi faaliyet planı
çerçevesinde yapılan çalışmaların
P.G.: Etki analizi raporu
sonuçlarının ilgili kurumlar ve kamuoyu ile
paylaşılması

PG1: Araştırma raporu
Hedef 3.3. Bölgenin sosyal gelişim
düzeyine yönelik analizlerin
yapılması

Strateji 3.3.1. Bölgenin sosyal gelişim
düzeyine yönelik bir araştırma raporu
hazırlanması, sosyal sorumluluk
alanlarının belirlenerek, ilgili faaliyetlerin
planlanması

PG2: Yönetim Kurulunun
sosyal sorumluluk kararları
ve gerçekleşen sosyal
sorumluluk faaliyetlerinin
sayısı

HEDEF
PERFORMANS

SORUMLU
KİŞİLER

TAKVİM

TOPLAM
BÜ TÇE

Genel
Sekreter

2016-2017

10.000 TL

Genel
Sekreter

2017-2019

0 TL

0 TL

Plana uyum % 100

Genel
Sekreter

Aralık 2016

0 TL

0 TL

Rapora uyum %100

Genel
Sekreter

2017

5.000 TL

2017 – 5.000 TL

Aralık 2017

4.000 TL

2017 - 4.000 TL

2018-2019

20.000 TL

Plana uyum % 100

2017 - 1 proje
2018 - 1 proje

Rapora uyum %100

2016 – 4.000 TL
2017 – 6.000 TL

Genel
Sekreter
4

YILLIK BÜ TÇE

2018 – 10.000 TL
2019 – 10.000 TL
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STRATEJİK
AMAÇ

STRATEJİK HEDEFLER

4. Odanın Temel Yeterliliklerini Geliştirmesi

Hedef 4.1. Mali kaynak yönetiminin
etkinliğinin arttırılması ve gelir
arttırıcı faaliyetlerin tespit edilerek
uygulamaya geçilmesi

STRATEJİLER

PERFORMANS
GÖSTERGELERİ

HEDEF
PERFORMANS

SORUMLU
KİŞİLER

TAKVİM

TOPLAM
BÜ TÇE

YILLIK BÜ TÇE

Strateji 4.1.1. Mali yönetim politikasına
bağlı olarak yapılan çalışmaların
etkinliğinin düzenli olarak her yıl analiz
P.G.: Analiz raporu.
edilmesi ve gerektiğinde etkinliği arttırıcı
önlemlerin alınması

Rapora uyum %
100

Genel
Sekreter

2016-2019

0 TL

0 TL

Strateji 4.2.1. İnsan kaynakları yönetim
politikasına bağlı olarak yapılan
çalışmaların ve personel performans
sisteminin etkinliğinin düzenli olarak her
yıl analiz edilmesi ve gerektiğinde
etkinliği arttırıcı önlemlerin alınması

Rapora uyum %
100

Genel
Sekreter

2016 - 2019

0 TL

0 TL

P.G.: Analiz raporu.

2016 - 12.000 TL
Hedef 4.2. Etkin bir insan kaynakları
yönetim sistemi oluşturulması ve
odanın insan kaynakları kapasitesinin
(nitelik) güçlendirilmesi

P.G1.: Personel eğitim
Strateji 4.2.2. Personel eğitim
ihtiyaç tespit raporu
ihtiyaçlarının tespit edilerek, eğitim
takviminin oluşturulması ve uygulanması
P.G2.: Eğitim Takvimi

Rapora
uyum %100
Takvime
uyum %100

Genel
Sekreter

2017 - 12.000 TL
2016-2019

42.000 TL
2018 - 9.000 TL
2019 - 9.000 TL
2016 - 1.000 TL

Strateji 4.2.3. Personelin motivasyonunu
Takvime
arttırmak ve takım ruhunu geliştirmek
P.G.: Sosyal aktivite takvimi
uyum %100
için sosyal aktiviteler gerçekleştirilmesi

Genel
Sekreter

2017 - 1.000 TL
2016-2019

6.000 TL
2018 - 2.000 TL
2019 - 2.000 TL
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Hedef 4.3. Bilgi Sistemleri
Yönetimine geçişin sağlanması

Hedef 4.4. Oda’nın, uzman
desteğiyle, Kurumsal Yönetim
Uygulama Planının oluşturulması ve
uygulamaya konması

Hedef 4.5. Oda bünyesinde bir proje
ofisi kurularak Oda’nın proje

Strateji 4.3.1 Oda’nın sahip olduğu bilgi
sistemleri altyapı ve ihtiyaç analizinin
yapılması

P.G.: Altyapı analiz raporu

Rapora uyum %
100

Genel
Sekreter

Haziran 2016

Strateji 4.3.2 Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Gelişim Planı’nın
hazırlanması

P.G.: Bilgi ve İletişim
Teknolojileri Gelişim Planı

Plana uyum %
100

Genel
Sekreter

Aralık 2016

P.G1.: Kurumsal Yönetim
Uygulama Planı
Strateji 4.4.1. Düzenli olarak tüm
yönetici ve çalışanlara kurumsal yönetim
ve uygulamaları konusunda eğitim
P.G2.: Verilen eğitimlerin
verilmesi
memnuniyet düzeyinin
ölçülmesi

Plana uyum %
100

Strateji 4.4.2. Oda çalışanlarına ve
üyelerine Oda’nın kurumsal yönetim
ilkelerini uygulama düzeyini ölçen bir
anket uygulanması

P.G.: Anket sonuçları

Strateji 4.4.3. Oda’nın “Kurumsal Kimlik”
(kurum içi iletişim dokümanları, sertifika
belgeleri, yayınlar, faaliyet raporları,
broşür, katalog, promosyon
P.G.: Kurumsal kimlik
malzemeleri, sergi, fuar uygulamaları,
çalışması raporu
Web sitesi, tanıtım CD’si gibi multimedya uygulamaları) çalışmasının
yapılması

Strateji 4.5.1. İstihdam edilecek olan
konusunda yetkin bir uzman ve bir oda
çalışanından oluşturulacak bir proje

P.G: Proje ofisinde çalışan
eleman sayısı

Memnuniyet
düzeyi en az % 80

Kurumsal yönetim
ilkelerine uyum
en az %80

1.500 TL

2016 – 1.500 TL

15.000 TL 2016 - 15.000 TL

2016 - 6.000 TL
Genel
Sekreter

2016-2018

15.000 TL

2017 - 4.000 TL
2018 - 5.000 TL

Genel
Sekreter

2017-2019

0 TL

0 TL

2016 - 4.000 TL
Rapora uyum %
100

Genel
Sekreter

Aralık 2018

10.000 TL

2017 - 4.000 TL
2018 - 2.000 TL

2

Genel
Sekreter

Aralık 2016

0 TL
0 TL
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geliştirme kapasitesinin arttırılması

Hedef 4.6. Ü ye ihtiyaç, beklenti ve
memnuniyetinin belirlenmiş kanallar
yardımıyla izlenmesi ve
geribildirimlere göre önlem alınması

Hedef 4.7. Meslek Komitelerinin
etkililiğinin arttırılmasına yönelik
faaaliyetler planlanması

grubuyla Proje ofisinin kurulması
Strateji 4.5.2. Proje ofisi çalışanları için
proje hazırlama ve proje döngüsü
yönetimi konularında bir eğitim
programı hazırlanması ve programın
uygulanması.

P.G: Eğitim programı

Strateji 4.6.1. Üyelerle iletişimin
etkinliğinin ölçülmesi ve tercih edilen
iletişim kanallarının (anket, üye ziyareti,
meslek komiteleri, telefon, SMS, web
sayfası) belirlenmesi için anket
uygulanması ve üye iletişim veri
tabanının oluşturulması

Üye iletişiminde
P.G: Üye iletişim veri tabanı veri tabanına
uyum %100

Strateji 4.6.2. Ü ye ihtiyaç, beklenti ve
memnuniyeti konusunda en etkin
stratejinin ne olduğu konusunda çalışma
yapılması

P.G.: İhtiyaç analizi raporu

Rapora uyum %
100

Strateji 4.6.3. Ü ye ihtiyaç, beklenti ve
memnuniyeti konusunda en etkin
stratejinin ne olduğu konusunda yapılan
çalışmanın uygulanması

P.G.: Ü ye memnuniyet
anketi

Memnuniyet
oranı %80

P.G1: Her bir meslek
komitesi için düzenlenen
yemekli toplantı sayısı

Her yıl bir toplantı

Strateji 4.7.1. Meslek komiteleri ve
üyeler arasındaki iletişimin arttırılması
P.G2: Yemekli toplantı
katılımcı sayısı

Eğitim
programına
uyum %100

Meslek komitesi
ve ilgili
üyelerin %50’sinin
katılımı

Genel
Sekreter

Aralık 2017

2.000 TL

2017 – 2.000 TL

Genel
Sekreter

Aralık 2016

0 TL

0 TL

Aralık 2016

5.000 TL

2016 – 5.000 TL

2017-2019

0 TL

0 TL

Genel
Sekreter

Genel
Sekreter

2016 – 6.000 TL
Genel
Sekreter

2017 – 7.000 TL
2016-2019

30.000 TL
2018 – 8.000 TL
2019 – 9.000 TL
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Strateji 4.7.2. Meslek Komitelerinin
uzmanlık bilgilerinden üye tabanının
faydalanmasını sağlamaya yönelik
faaliyetler düzenlenmesi

P.G1: Faaliyet sayısı

Her yıl en az bir
faaliyet

P.G2:Faydalanan Ü ye
Sayısı

İlgili
üyelerin %50’sinin
katılımı

Genel
Sekreter

2016-2019

0 TL

0 TL

2017 – 2.000 TL
Strateji 4.7.3. Başarılı Meslek
Komitelerinin ödüllendirilmesi

P.G.: Ö düllendirme sistemi

Sisteme
uyum %100

Genel
Sekreter

2017-2019

7.500 TL

2018 – 2.500 TL
2019 – 3.000 TL

Hedef 4.8. ISO 9001 Kalite Yönetim
Sistemi denetlemelerini Sıfır Majör
uygunsuzlukla tamamlamak.

Strateji 4.8.1. ISO 9001 Kalite Sisteminin
gerçek anlamda uygulanma düzeyinin
belirlenmesine yönelik bir “durum
tespit” çalışmasının yapılması

P.G.: Sistem Uygulanma
Düzeyi Tespit Raporu

Strateji 4.8.2. Durum tespit çalışmasının
sonucuna göre, gerekiyorsa, ideal yapıya P.G.: Sistem Uygulanma
ulaşmak için çözüm önerilerini içeren bir Düzeyi Çözüm Ö nerileri
çalışmanın gerçekleştirilmesi, Yönetimin Raporu
onayından sonra uygulanması

Rapora uyum %
100

Rapora uyum %
100

Genel
Sekreter

Aralık 2017

5.000 TL

2017 - 5.000 TL

Genel
Sekreter

Aralık 2018

5.000 TL

2018 - 5.000 TL
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4.6. SWOT ANALIZI – STRATEJIK HEDEFLER İLIŞKISI
Sinop Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejik planında yer alan stratejik amaç ve
hedefler, mevcut durum analizinde ortaya konan Oda’nın güçlü ve zayıf
yönlerinin yanı sıra karşı karşıya kaldığı fırsat ve tehditler değerlendirilerek
belirlenmiştir. Bu bölümde, Oda’nın mevcut durumunun analizi aşamasında
gerçekleştirilen SWOT analizine göre ortaya çıkan güçlü-zayıf yönler ile fırsat ve
tehditlerin,

belirlenmiş

olan

stratejik

amaç ve

hedefler

ile

ilişkileri

gösterilmektedir.
4.6.1.

GÜ ÇLÜ YÖ NLER VE STRATEJIK HEDEFLER İLIŞKISI

Kolay ulaşılabilirlik (firmalar ve üyeler tarafından)

1.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 3.1,
3.2, 3.3, 4.7.

Kamu kurumları ile iyi ilişkilerinin olması
Yönetimin deneyimli ve uzun süredir görevde
olması

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2.
2.1, 2.2, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.4.

Sivil toplum kuruluşları arasında öncü kuruluş
olması

2.2, 2.4, 3.2, 3.3.

İşbirliği yapabileceği kurumlarla ilişkilerinin iyi
olması

2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2.

Fiziksel şartlarının iyi olması

1.1, 2.2, 2.4, 2.5, 2.6, 3.1, 3.2, 3.3,
4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, 4.8

İl genelindeki organizasyonlarda yer alması

2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3.

Üye ilişkilerine bağlı olarak aidatların zamanında
toplanabilmesi

1.1, 2.1, 2.5, 3.3, 4.1.

Yönetim, meclis ve personel arasındaki ilişkilerin
iyi olması

1.1, 4.2, 4.4, 4.8.

Hibe projeleri konusunda istekli olması

3.1, 4.4.

Oda bütçesinin yeterli olması

1.1, 1.2, 2.1, 2.5, 3.3, 4.1.

Verilerin doğru ve hızlı olarak aktarılabilmesi

1.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 4.3.

Meslek komitelerinin olması
Çalışanların %86’sının yüksekokul ve üzeri eğitim
seviyesine sahip olması

2.3, 2.4, 2.6, 4.7.
1.1, 1.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2,
4.4, 4.5, 4.6, 4.7.
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4.6.2.

ZAYIF YÖ NLER VE STRATEJIK HEDEFLER İLIŞKISI

Sinop’un küçük bir şehir olmasına ve yakın
ilişkilere bağlı olarak kurumsallaşma anlamında
problemler yaşanması

4.4, 4.6.

Personel yetersizliği (yabancı dil konusunda)

4.2.

Organizasyon ve faaliyetlere üye katılımının
yetersiz olması

1.1, 2.3, 2.4, 4.6.

Üyelerle iletişim kanalı olarak üye ziyareti
gerçekleştirememesi ve üye sorunlarının
tespitinde yetersiz kalması

1.1, 2.3, 4,6.

Fuar organizasyonlarının yeterince olmaması

2.1., 4.6.

Diğer kurumlarla ortak faaliyetlerin yeterli
düzeyde olmaması

2.1, 2.2, 2.3, 2.6, 2.7, 3.1, 3.2.

Üyelerin Oda faaliyetlerine ilgisiz kalmaları

1.1, 2.3, 2.4, 4.6.

Bilgi Yönetim Sisteminin etkin olmaması
Stratejik üye hizmetleri arasında bulunan iş
geliştirme, danışmanlık, eğitim gibi konularda
üyelerine yeterince destek olamaması
Kurumsallaşma sürecine yönelik eksikliklerin
olması
Oda hizmet ve faaliyetlerinin yeterli düzeyde
tanıtılamaması
Etkin bir insan kaynakları yönetim sisteminin
olmaması
Üniversite ile yeterli işbirliğinin sağlanamaması

4.3, 4.4.
2.4, 2.5, 2.6, 2.7.

4.4.
2.3, 2.4, 4.6.
4.2.
2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.4, 4.5.
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4.6.3.

FIRSATLAR VE STRATEJIK HEDEFLER İLIŞKISI

KOSGEB vb. kurumlarla işbirliği potansiyeli

2.2, 2.3, 2.4., 3.1.

Deniz taşımacılığının olması

2.2, 3.1,

Doğal limanı olması

3.1.

Enerji sektörüne yönelik büyük bir yatırım
planının varlığı

3.2, 3.3.

Yol sorununun çözülmesi

2.2, 2.4, 3.1.

Havaalanı olması

2.2, 2.4, 3.1.

Sinop’un teşvik alan illler arasında olması

2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1.

Turizm potansiyelinin olması

2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 3.1.

Üniversitenin olması

2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 4.4, 4.5.

Kültür balıkçılığının olması

2.2, 2.4, 3.1.

En fazla balık unu ve balık yağı fabrikası olan
şehir olması

2.2, 2.3, 2.4, 3.1.

Güçlü bir su ürünleri fakültesi olması

2.3, 2.4, 3.1.

Şehrin kültür ve eğitim seviyesinin yüksek
olması

2.2, 3.2, 3.3.

Yat limanı ve su
gündemde olması

projelerinin

2.2, 2.4, 3.1.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumunun kurulması

2.3, 2.4, 3.1.

Kruvaziyer gemilerinin limana gelmesi

2.2, 2.4, 3.1.

Güvenli bir şehir olması

2.2, 3.1., 3.3.

ürünleri
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4.6.4.

TEHDITLER VE STRATEJIK HEDEFLER İLIŞKISI

Sermaye ve beyin göçünün olması

2.2, 2.4, 3.3.

Genç nüfusun azlığı (köylerde)

2.2, 2.4, 3.3.

Nitelikli işgücü eksikliği

2.6.

İşssizlik oranının yüksek olması

2.2, 2.4, 2.6.

Tarımsal üretim planlarının yapılmayışı

2.3.

Kadın girişimci eksikliği

2.2, 2.4.

Tax free sisteminin olmaması

2.3, 3.1.

Nükleer Santral projesinin turizm potansiyeli
üzerindeki etkisi

3.2.

Ekonomik ve siyasi belirsizlik, kurlardaki aşırı
dalgalanma

2.1, 2.2, 2.4, 2.6.

Kamu kurumlarının misafirhanelerinin yatak
kapasitesinin, otel işletmelerinin yatak
kapasitesinden daha fazla olması

2.3, 3.1.

Diğer turizm beldelerine göre fiyatların yüksek
olması

2.3, 3.1.

Kayıtdışı ev pansiyonculuğunun olması

2.3, 3.1.
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5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Stratejik planın uygulanması sırasında planda yer alan hedeflerin gerçekleşmelerine
dair bir izleme süreci, uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflerle karşılaştırılması ve
hedeflerin uygunluklarının ve geçerliliklerinin analizi için de bir değerlendirme
sürecinin işletilmesi gerekmektedir. Stratejik amaç ve hedeflerin izleme ve
değerlendirmesi için ölçülebilir performans göstergeleri belirlenmiştir. Ayrıca hedef
ve stratejiler bazında sorumlu birimler, gerçekleşme zamanları ve hedef
performanslar da belirlenmiş olup, izleme ve değerlendirme sürecinin hazırlanan
izleme tabloları çerçevesinde gerçekleşmesi sağlanacaktır. Oda bünyesinde
oluşturulan iki kişilik Stratejik Plan İzleme ve Değerlendirme ekibi bahsedilen izleme
ve değerlendirme sürecini işletecek olup, Genel Sekreterliğe aylık rapor sunacaktır.
Ayrıca Stratejik planda yer alan hedef ve stratejilerden sorumlu birimler Genel
Sekreter yönetiminde iki ayda bir toplanarak sorumlu oldukları faaliyetler ile ilgili
genel bilgilendirme yapacaklardır. Genel Sekreter stratejik planın izleme ve
değerlendirmesi ile ilgili Yönetim Kuruluna üç ayda bir rapor sunacaktır.
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