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ÖNSÖZ
. Stratejik Planlar ortak aklımızdır.

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası çalışmalarını bir stratejik planlama çerçevesinde yürütmektedir. Bu amaçla 
öncelikli olarak stratejik planını oluşturmaktadır. Ve zaman içerisinde ihtiyaçlar hasıl oldukça bu planı revize eder. 
Bir anlamda çalışmalarımızın çerçevesi çizilirken, hedefler belirlenmekte ve yapılacak olan faaliyetlerimiz bu 
stratejik plan da kısa, orta ve uzun vadeli olarak belirlenmektedir.

Yönetim kurulumuz stratejik pla-
nı öncelikle kuruma ve üyelerimiz 
olan işletmelerimize karşı büyük bir 
sorumluluk içerisinde hazırlanmak-
tadır. Aynı zamanda bu plan şehir, 
bölge ve ülkenin gelişimine katkı 
sağlamak üzere oluşturulmaktadır. 
Dünyadaki gelişmelerde gözardı 
edilmemektedir.

Yönetim kurulu olarak önem 
verdiğimiz stratejik plandaki ko-
nulara, hedeflerimiz, çalışma ve 
eylem planlarımızın belirlenme-
sindeki tüm süreçlere üyelerimiz 
aktif katılım sağlamaktadır. Bizzat 
üyelerimizin kurumdan beklenti-
leri, sektörlerine ilişkin sorunların 
tespiti ve çözüm yolları konuların-
da düşünceler sürekli alınmaktadır. 
Bir taraftan sürekli istişare halinde 
olduğumuz üyelerimiz ve uzman-
larımız tarafından sahadan sürekli 
toplanan bu veriler Yönetim Kurulu-
muz titizlikle değerlendirmekte ve 
hassasiyetle takip edilmesine özen 
göstermektedir.

Stratejik plan genel sekreterlik ve odamızın birim sorumlularının katıldığı bir dizi toplantı ile pekiştirilmektedir. 
Ardından başta ilimiz, bölge ve ülke kurumsal paydaşlarımız ile de değerlendirilmeye tabi tutulmaktadır. Karşılıklı 
olarak bu toplantıların tek hedefi üyelerimize daha etkili bir hizmet sağlamak, dolayısıyla başta üyelerimizin, mil-
letimizin,  sektörlerimizin ve ülkemizin gelişmesine katkı sunmaktır.

Verimlilik ilkesiyle yürütülen bu süreçlerde yüzyüze yapılan yüzlerce görüşme, toplantı ve yazışma ile en etkili 
politika ve hedefler ortaya çıkartılmaktadır.  Karşılıklı diyaloğ esasına dayanan yönetim anlayışının başarısını artır-
mak üzere günümüzün modern ve teknolojik iletişim araçları da kullanılmaktadır. Üyelerimiz ve paydaşlarımızın 
yanısıra kamuoyunun bilgilendirilmesine azami  önem verilmektedir. Kurumsal şeffaflık ilkelerine sadık kalınarak 
stratejik planın önce yönetim kurulumuz, meclis üyelerimiz, meslek komitelerimiz, çalışanlarımız, üyelerimiz ve 



dış paydaşlarımızla paylaşılmaktadır. Gerek basılı meteryaller, gerekse internet üzerinden yürütülen bu çalışma-
lar neticesinde Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bütün organlarının katılımı ile ortak bir konsensüs içerisinde 
çalışmalarına yön vermektedir. İşte odamızın köklü tarihinden beri gelen kurum başarısındaki sırrı budur.  Katılım-
cılık, ortak akıl, şeffaflık, devamlılık elbetteki hepimizin sahip çıktığı en büyük kurum değerlerimiz olarak bizleri 
daha iyiye ve geleceğe doğru taşımaktadır.

Kurum ve üyelerimizin her platformda temsil edilmesi, haklarının savunulması, sorunlarının çözümü, verimli-
liğin ve başarının yakalanabilmesi için bütün kesimlerin ve paydaşların üzerinde asgari mutabakata vardığı stra-
tejik plan bu anlamda önem verdiğimiz bir çalışmadır. Bu düşüncelerle dönem dönem hazırlanan ve yenilenerek 
revize edilen, günümüzün ve zamanımızın koşullarına uyumlaştırılan Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik 
Planı hazırlamış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hep birlikte yine yeniden aynı heyecan ve şevkle plan çerçeve-
sinde çalışmalarımızı başarıya taşıyacağız.

TTSO Stratejik Plan’ın hazırlanmasındaki emeklerinden ötürü Dr. Yüksel Vardar ve katkıda bulunan paydaş-
larımıza, üyelerimize, çalışanlarımıza, meclis ve yönetim kurulu üyelerimize teşekkür ve şükran duygularımızı 
buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum. 250’nin üzerinde meslek dalında faaliyet gösteren 9 bine yaklaşan 
üye sayımızla Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bölgemizde ve ülkemizde güçlü ve saygın bir kurum olmaya 
devam edecektir. 

Mustafa Suat HACISALİHOĞLU
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu Başkanı
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1. GELECEĞE BAKIŞ
1.1. Kalite Politikası, Misyon, Vizyon, Temel ilke ve Değerler
Kalite Politikası 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası olarak kalite politikamız; kalite yönetim sistemi şartları çerçevesinde, 5174 
sayılı kanun ve buna bağlı yönetmelikler ile yürürlükteki diğer ilgili mevzuatların vermiş olduğu görevleri,

• Teknolojinin imkânlarından en üst düzeyde faydalanarak,

• Bütün organlarımız ve çalışanlarımızın, kalite yönetim sistemine bağlılığıyla,

• Daimi müşteri memnuniyeti hedefi ve sürekli iyileştirmeyi amaçlayan bir üst yönetim anlayışla,

• Doğru, tarafsız, güler yüzlü, çağdaş, müşteri memnuniyeti odaklı, en kısa sürede ve en kaliteli hizmetleri 
sunmaktır.

Misyonumuz

 Stratejik plan ve Kalite hedeflerimizi gerçekleştirerek, sürekli iyileşen, sürekli öğrenen ve sürekli gelişen 
bir organizasyon yapısına sahip olmak, 

 Üyelerimizin yapısal sorunlarını çözmek amacıyla, ihtiyaç ve beklentilerine yönelik verimli ve kaliteli 
hizmetler üretmek,

 Bölgenin sosyo-ekonomik kalkınması için üzerine düşeni sosyal sorumluluk bilinciyle yerine getirmek,

 Mevzuat ile verilmiş görevleri üye memnuniyeti prensipleri çerçevesinde, eksiksiz biçimde gerçekleştir-
mektir.

Vizyonumuz

 Üyelerine en kaliteli hizmeti sunabilecek güçlü bir kurumsal kapasiteye ulaşmış,

 Yönetim süreçlerinde çağdaş yaklaşımları benimseyen ve en gelişmiş bilişim teknolojilerini kullanan,

 Sorunları doğru biçimde tespit eden ve etkin çözümler üreten, 

 Bölgenin sosyo-ekonomik gelişmesinde üstleneceği kritik rollerle, karar alıcıların bilgisine önem verdiği 
ve tüm süreçlere dahil ettiği 

 Değer yartan

lider bir kuruluş olmak.

Temel İlke ve Değerlerimiz

 Yüksek ticari ve mesleki ahlak,

 Şeffaflık ve hesap verilebilirlik,

 Sürekli gelişim,

 Tarafsız, doğru, hızlı hizmet,



 Saygınlık ve güvenilirlik,

 Çağdaşlık,

 İşbirliğine dayalı toplumsal gelişim,

 Bilgi ve değer üretmek,

 Oda hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde yapılması,

 Üyeler arasında diyalog ve katılımcılığın güçlendirilerek, katkı ve sahiplenmenin sağlanması,

 Girişimciliği teşvik etmek,

 Kurum içi ve kurum dışı iletişim kanallarının açık tutulması,
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1.2. Stratejik Alan, Amaç ve Hedefler
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, vizyonunda tanımlamış olduğu niteliklere haiz bir kurum olabilmek için;

 Çağdaş Yönetim anlayışı olan Kurumsal Yönetişim ilkeleriyle yönetilen,

 Kurumsallaşma sürecini tamamlamış,

 Kaynaklarını etkin ve verimli biçimde kullanan,

 İletişim yöntem ve araçlarını etkin biçimde kullanarak tanıtımını etkili biçimde yapan,

 Üye ilişkilerini en iyi biçimde yöneten,

 Araştırma ve Proje geliştirme kapasitesine sahip,

• Üyelerinin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi, belge ve danışmanlığı erişilebilir kılan, 

• Üyelerin yapısal sorunlarına kalıcı ve etkin çözümler üretmek amacıyla, iş geliştirmelerine olanak sağla-
yan,

• Üyelerinin başta nitelikli eleman problemine çözüm üretecek, mesleki, kişisel ve kurumsal gelişim eği-
timlerini organize eden,

• Üyelerinin rekabet düzeylerini geliştirerek, uluslararası pazarlara açılmalarına önderlik eden,

o Yapacağı nitelikli araştırmalarla, bölgesel ve sektörel sorunları doğru biçimde tespit eden, bu sorunlara 
bilimsel çözümler üreten, tutarlı politikalar geliştiren ve aktif lobi faaliyetleriyle çözüm süreçlerinde başat rol oy-
nayan, üyelerinin çıkarlarını korumak amacıyla, her türlü platformda onları en iyi biçimde temsil eden, 

o başta, turizm, tarım-hayvancılık, ticaret ve sanayisi olmak üzere, Trabzon’un sosyo-ekonomik gelişme-
sinde etkin rol üstlenen 

Bir yapıya ulaşması gerekmektedir.

Bu tespitler çerçevesinde Trabzon TSO’nun Stratejik Planını 3 Temel Strateji üzerine oturtmak mümkündür. 
Bunlar;

1. Trabzon’un kalkınma sürecinin tüm aşamalarında kilit rol üstlenmek,

2. Üyeye rağmen değil, üyenin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik, yapısal sorunlarına çözüm üretecek hiz-
metler geliştirerek, üyelerini hizmetlerin odağına yerleştirmek,

Tüm bu hizmetleri etkin ve verimli biçimde gerçekleştirmek için;

3. Güçlü bir kurumsal kapasiteye sahip olmaktır.

Stratejik Planın Durum Analizi aşamasında gerçekleştirilen veri analizleri sonucunda elde edilen bilgiler ışı-
ğında, her bir ana stratejinin gerçekleşmesini sağlayacak amaçlar aşağıdaki biçimde kurgulanmıştır.

1. Güçlü Kurumsal Kapasite için:

Amaç 1. Çağdaş Yönetişim anlayışı ile Kurumsallaşmayı gerçekleştirmek.

Amaç 2. Kurumsal kaynakları optimal biçimde yönetmek.

Amaç 3. Etkin iletişim yöntem ve araçlarıyla, kurum tanıtımını sağlamak ve algıyı yönetmek.

Amaç 4. Üyelerle ilişkileri en iyi biçimde yönetmek.

Amaç 5. Nitelikli araştırmalar gerçekleştirmek.

Amaç 6. Etkin projeler üretmek ve yönetmek.



2. Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik, yapısal sorunlarına çözüm üretmek üzere;

Amaç 7. Güçlü networklere üye olmak ve üyelere network imkanları sağlamak.

Amaç 8. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve danışmanlık hizmetlerini erişilebilir kılmak.

Amaç 9. Üyelerin işlerini geliştirecek faaliyetler ile mesleki, kurumsal ve kişisel gelişimlerini sağlayacak eği-
timleri gerçekleştirmek.

Amaç 10. Üyeleri uluslararası pazarlara açacak faaliyetler gerçekleştirmek.

3. Trabzon’un sosyo-ekonomik gelişme sürecinin her aşamasında kritik roller üstlenmek 
üzere;

Amaç 11. Ulaşım ve Dış Ticaretin gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 12. Ticaret ve Sanayinin gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 13. Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılığın gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 14. Eğitim ve Spor faaliyetlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 15. Kentin ve Kentsel Dönüşümün sağlıklı biçimde yürütülmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 16. Güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayacak faaliyeler gerçekleştirmek.

Amaç 17. Turizmin gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 18. Sağlık sektörünün gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Ana stratejileri sağlayacak Amaçlar tutarlı biçimde oluşturulduktan sonra, her bir Amacın gerçekleşmesini 
ortaya koymak üzere, Hedefler aşağıdaki biçimde belirlenmiştir.

1. Güçlü Kurumsal Kapasite için:

Amaç 1. Çağdaş Yönetişim anlayışı ile Kurumsallaşmayı gerçekleştirmek.

 Hedef 1.1. Odanın tüm organlarının ve oluşturulmuş olan tüm Komisyon, Komite gibi oluşumların etkin ve 
verimli biçimde çalışması sağlanacaktır.

 Hedef 1.2. Kurumsallaşma süreci etkin biçimde yönetilecektir.

Amaç 2. Kurumsal kaynakları optimal biçimde yönetmek.

 Hedef 2.1. Mali kaynaklar optimal biçimde yönetilecektir.

 Hedef 2.2. İnsan kaynağı etkin ve verimli biçimde yönetilecektir.

 Hedef 2.3. Bilgi ve iletişim teknolojilerinden çağın gereklerine uygun biçimde faydalanılacaktır.

Amaç 3. Etkin iletişim yöntem ve araçlarıyla, kurum tanıtımını sağlamak ve algıyı 
yönetmek.

 Hedef 3.1. Kurumun tanıtımı için çağdaş iletişim yöntem ve araçları etkin biçimde yönetilecektir.

 Hedef 3.2. Kurumsal algı, en iyi biçimde yönetilecektir.

Amaç 4. Üyelerle ilişkileri en iyi biçimde yönetmek.

 Hedef 4.1. Üye ilişkileri etkin biçimde yönetilecektir.
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Amaç 5. Nitelikli araştırmalar gerçekleştirmek.

 Hedef 5.1. Kurumun araştırma kapasitesi geliştirilecektir.

Amaç 6. Etkin projeler üretmek ve yönetmek.

 Hedef 6.1. Kurumun Proje hazırlama kapasitesi geliştirilecektir.

 Hedef 6.2. Kurumun Proje yönetme kapasitesi geliştirilecektir.

2. Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik, yapısal sorunlarına çözüm üretmek üzere;

Amaç 7. Güçlü networklere üye olmak ve üyelere network imkanları sağlamak.

 Hedef 7.1. Bölgesel, ulusal ve uluslararası bazda güçlü networklere üye olunacaktır.

 Hedef 7.2. Üyeler arasında tematik (sektörel) networkler oluşturulacak ve yönetilecektir.

Amaç 8. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve danışmanlık hizmetlerini erişilebilir 
kılmak.

 Hedef 8.1. Üyelerin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgi üyelerin erişimine sunulacaktır.

 Hedef 8.2. Üyelerin talep ettiği belge ve kıymetli evrak, mevzuata uygun ve kalite prensipleri çerçeve-
sinde sunulacaktır.

 Hedef 8.3. Üyelerin danışmanlık hizmeti ihtiyaçları en uygun biçimde karşılanacaktır.

Amaç 9. Üyelerin işlerini geliştirecek faaliyetler ile mesleki, kurumsal ve kişisel 
gelişimlerini sağlayacak eğitimleri gerçekleştirmek.

 Hedef 9.1. Üyelerin “iş geliştirme” konusundaki talepleri en uygun biçimde karşılanacaktır.

 Hedef 9.2. Üyelerin nitelikli eleman konusundaki sorunlarını çözecek faaliyetler gerçekleştirilecektir.

 Hedef 9.3. Üyelerin kurumsal gelişim konusunda ihtiyaç duyduğu eğitimler, plan çerçevesinde verile-
cektir.

 Hedef 9.4. Üyelerin kişisel gelişim konusunda ihtiyaç duyduğu eğitimler, plan çerçevesinde verilecektir.

Amaç 10. Üyeleri uluslararası pazarlara açacak faaliyetler gerçekleştirmek.

 Hedef 10.1. Üyelerin uluslararası pazarlara açılması için etkin faaliyetler yürütülecektir.

3. Trabzon’un sosyo-ekonomik gelişme sürecinin her aşamasında kritik roller üstlen-
mek üzere;

Amaç 11. Ulaşım ve Dış Ticaretin gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

 Hedef 11.1. Trabzon’un ulaşım ve dış ticaret stratejileri ile uyumlu politikalar üretilecek, çözümü için tem-
sil ve lobi faaliyetleri gerçekleştirilecek ve destekleyici faaliyetler yürütülecektir.

Amaç 12. Ticaret ve Sanayinin gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

 Hedef 12.1. Trabzon’un ticaret ve sanayi stratejileri ile uyumlu politikalar üretilecek, çözümü için temsil 
ve lobi faaliyetleri gerçekleştirilecek ve destekleyici faaliyetler yürütülecektir.



Amaç 13. Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılığın gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

 Hedef 13.1. Trabzon’un tarım, hayvancılık ve balıkçılık stratejileri ile uyumlu politikalar üretilecek, çözü-
mü için temsil ve lobi faaliyetleri gerçekleştirilecek ve destekleyici faaliyetler yürütülecektir.

Amaç 14. Sosyo-kültürel, Eğitim ve Spor faaliyetlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesi için 
faaliyetler gerçekleştirmek.

 Hedef 14.1. Trabzon’un sosyo-kültürel, eğitim ve spor alanındaki stratejileri ile uyumlu politikalar üretile-
cek, çözümü için temsil ve lobi faaliyetleri gerçekleştirilecek ve destekleyici faaliyetler yürütülecektir.

Amaç 15. Kentin ve Kentsel Dönüşümün sağlıklı biçimde yürütülmesi için faaliyetler 
gerçekleştirmek.

 Hedef 15.1. Trabzon’un kentsel dönüşüm stratejileri ile uyumlu politikalar üretilecek, çözümü için temsil 
ve lobi faaliyetleri gerçekleştirilecek ve destekleyici faaliyetler yürütülecektir.

Amaç 16. Güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayacak faaliyeler gerçekleştirmek.

 Hedef 16.1. Trabzon’un güvenlik konusundaki stratejileri ile uyumlu politikalar üretilecek, çözümü için 
temsil ve lobi faaliyetleri gerçekleştirilecek ve destekleyici faaliyetler yürütülecektir.

Amaç 17. Turizmin gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

 Hedef 17.1. Trabzon’un turizm konusundaki stratejileri ile uyumlu politikalar üretilecek, çözümü için tem-
sil ve lobi faaliyetleri gerçekleştirilecek ve destekleyici faaliyetler yürütülecektir.

Amaç 18. Sağlık sektörünün gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

 Hedef 18.1. Trabzon’un sağlık alanındaki stratejileri ile uyumlu politikalar üretilecek, çözümü için temsil 
ve lobi faaliyetleri gerçekleştirilecek ve destekleyici faaliyetler yürütülecektir.
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Hedeflere Yönelik Performans Göstergeleri

Hedef No Performans Göstergeleri

H1.1.
Toplantı sayısı, Katılım oranları, Kararların gerçekleşme oranı, mevzuata uyum, nitelikli karar sayı-

sı, katılımcı tatmini (kalite, memnuniyet)

H1.2.
ISO 9001:2015 uygulama düzeyi, İç tetkikler, YGG, Uygunsuzluk sayısı, Düzeltici faaliyet sayısı, 

Süreç hedeflerine uyum düzeyi, Müşteri memnuniyeti, Süreç iyileştirme oranı

H2.1.
Bütçe performansı, fasıllar arası aktarım sayısı ve miktarı, mizanlar, mali tablolar, risk analizi, Getiri 

düzeyi

H2.2.

İlgili prosedüre uyum, Çalışan performans değerlendirmesi, Çalışan Memnuniyet düzeyi, Çalışan 

toplantı sayısı, İç iletişim planına uyum, Çalışan eğitimleri, Görev tanımlarına uyum, İç yönergeye 

uyum, Kurumsal performans, Kurumsal verimlilik 

H2.3.

Yeni yazılım oranı, Yeni donanım oranı, İletişim altyapısı iyileştirme oranı, elektronik ortama akta-

rılan hizmet sayısı, EBYS kullanım düzeyi, Dijital arşiv düzeyi, Kurumsal teknoloji kullanım düzeyi, 

Web sayfası istatistikleri, Elektronik hizmetlerden memnuniyet düzeyi

H3.1.
Kurumsal tanınırlık düzeyi, yazılı ve görsel basın istatistikleri, Sosyal medya kullanım düzeyi (is-

tatistikler)

H3.2.
Kurumsal algı kapsamında yapılan anket sayıları, Algının iyileşmesi için yapılan faaliyet sayısı, 

Algının iyileşme oranı

H4.1.
Yapılan üye ziyaretleri, Üye ihtiyaçlarına yönelik yapılan faaliyetlerin sayısı, Üye Memnuniyet ora-

nındaki iyileşme miktarı

H5.1.
Araştırma biriminde yapılan faaliyet sayısı, Araştırma konusunda alınan eğitim sayısı, Alınan Ana-

liz programlarının eğitim sayısı

H6.1. Alınan proje yazma ve değerlendirme eğitimi sayısı, Alınan fizibilite hazırlama eğitimi sayısı

H6.2. Alınan proje yönetme eğitimi sayısı, Yönetilen projelerin sayısı

H7.1.

Hedef odaklı yapılan ticari iş gezisi sayısı, Yurt dışındaki kurumlarla yapılan iş birliği protokolleri, 

Yurt dışı ortaklı yürütülen proje sayısı, Bölgesel yürütülen projelerin sayısı, Kardeş oda protokol 

sayısı, Aktif rol alınan zirve, toplantı sayısı, Uluslar arası büyük organizasyonlara atanan temsilci 

sayısı

H7.2. Meslek komitelerince hazırlanması raporların sayısı, Yapılan sektörel bazda faaliyet sayısı

H8.1.
Yapılan üye memnuniyet anket sayısı, Değerlendirme sonuçları, Anket sonucuna göre yapılan 

faaliyetlerin sayısı

H8.2.
Hazırlanan sektör raporlarının sayısı, Verilen hizmetlerin elektronik ortamda verilmeye başlan-

ması

H8.3.
Hukuki ve mali konularda üyelere verilen danışmanlık hizmeti sayısı, ABİGEM ve Proje ofisinin 

üyelere sağlamış olduğu danışmanlık sayısı

H9.1.
Sektörlere yönelik hazırlanan ön fizibilite raporu sayısı, Düzenlenen girişimcilik eğitimi sayısı, 

Yazılan proje sayısı, Oluşturulan sektörel küme sayısı

H9.2. Mesleki yeterlilik aldırılan kişi sayısı, İstihdama yönelik yapılan faaliyet sayısı

H9.3. Üyelerin kurumsal gelişimine yönelik yapılan faaliyet sayısı

H9.4. Üyelerin kişisel gelişimine yönelik yapılan faaliyet sayısı

H10.1.

Web sitesinin yabancı dil seçenek sayısı, Yurt dışında katılım gösterilen ve/veya stant açılan fuar 

sayısı, Yabancı ortaklı proje sayısı, Üyelere yönelik yapılan ihracata yönelik faaliyet sayısı, Üyele-

re yönelik gerçekleştirilen ticari gezi sayısı ve yapılan ikili iş görüşmeleri sayısı, Hedef ülkelerde 

gerçekleştirilen daimi sergi alanları sayısı, İlimizi ziyaret eden alım heyeti sayısı, İldeki fuarların 

tanıtımı için yapılan faaliyet sayısı



H11.1 Trabzon-Erzincan, Trabzon-Batum demiryolu için gerçekleştirilen faaliyet sayısı

H12.1

Trabzon için gerçekleştirilen yatırım haritası, Alternatif enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması için 

yapılan faaliyet sayısı, Küçük sanayi sitelerinin uygun yerlere taşınması için yapılan faaliyet sayı-

sı, İldeki OSB’lerin tam kapasiteye ulaşmaları için yapılan faaliyet sayısı, e-ticaretle ilgili yapılan 

faaliyet sayısı, Üniversite sanayi iş birliği için yapılan faaliyet sayısı, Trabzon ilinde alınan coğrafi 

işaret sayısı, Arsin Endüstriyel yatırım adasının yatırımına başlanması için yapılan faaliyet sayısı

H13.1.
Tarım, hayvancılık ve balıkçılıkla ilgili yapılan faaliyet sayısı, Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık sektö-

ründeki gelişim düzeyi (bir önceki döneme göre)

H14.1. Sosyo-kültürel, eğitim ve spor alanında yapılan faaliyet sayısı

H15.1 Kentsel Dönüşüm çerçevesinde gerçekleştirilen faaliyet sayısı, Lobi faaliyeti sayısı

H16.1 Güvenlik konusunda gerçekleştirilen faaliyet sayısı, Lobi faaliyeti sayısı

H17.1. Turizm konusunda yapılan faaliyet sayısı

H18.1. Sağlık alanında yapılan faaliyet sayısı
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GİRİŞ
Trabzon TSO’nun 2017-2020 dönemine ait Stratejik Planı hazırlanırken eldeki tüm veriler analiz edilerek sağ-

lıklı bir “Durum Analizi” çalışması gerçekleştirilmiştir. Durum analizinin tutarlılığı gelecek planlamasını doğrudan 
etkileyeceği için çalışmalar titizlikle yürütülmüştür.

Odanın kaynakları açısından durumu, güçlü ve zayıf yönlerinin tespiti, odanın faaliyet alanına giren konularda 
dış çevrede gelişen fırsat ve tehditlerin ortaya çıkarılması ve özellikle odadan beklentilerin belirlenmesi husus-
larından oluşan durum analizi çalışmalarında, hem anket yöntemi kullanılmış, hem de çalıştay ve beyin fırtınası 
niteliğinde toplantılar gerçekleştirilmiştir.

Tüm bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan bilgiler ışığında, odanın geleceği, odanın yönetimi ile beraber 
planlanmıştır. Odanın hizmet süreçlerindeki temel değerleri, vizyonu, misyonu ortaya konduktan sonra, odayı, 
belirlenmiş olan vizyona taşıyacak nitelikteki “Ana Eksenler” ve “Stratejik Amaçlar” belirlenmiştir. Daha sonra her 
bir stratejik amaca ilişkin stratejik hedefler, içsel tutarlılık ve yeterlilik ile hiyerarşik bütünlük içerisinde belirlen-
miştir.

Bu aşamadan sonra, performans ölçümünün sağlıklı bir biçimde yapılabilmesi için, performans hedefleri be-
lirlenerek bunlara ilişkin performans göstergeleri oluşturulmuştur.

Odayı Stratejik hedeflerine götürecek stratejiler, faaliyet ve proje olarak ortaya konmuştur

Stratejik Planın Hazırlanmasında Temel Prensipler:

• Organlarımızın seçimleri 4 yılda bir yapıldığı için, Stratejik Planımız dört yıllık bir dönem (2017-2020) için 
hazırlanmıştır. 

• Plan, öngörülebilirliği artıracak, belirsizlikleri azaltacak ve iç tutarlılığı ve yeterliliği olan bir politikalar seti 
oluşturacaktır. 

• Plan bütünlüğü ve stratejik amaçları sağlamaya yönelik olarak, hedefler ve stratejiler bazında hazırlana-
caktır. 

• Plan; programlama, bütçeleme, projelendirme ve uygulama aşamalarında temel referans belgesi olacak-
tır. 

• Planın amaç ve öncelikleri, bütçe sürecinde kaynak tahsisi için temel çerçeveyi oluşturacaktır. 

• Temel hedeflere dönük performansı ölçmenin ve hesap verebilirliğin zeminini oluşturacak güçlü bir izle-
me ve değerlendirme mekanizması kurulacaktır.

• Trabzon TSO’nun Stratejik Planı hazırlanırken bölgesel kalkınmanın anahtarı olacak, küresel dönüşüme 
ayak uyduracak bir özel sektörün yaratılmasında Odamıza düşecek rolün bilinciyle hareket edilmesi ge-
rekliliği temel prensibimiz olmuştur.



1.1. Yönetici Özeti
Trabzon TSO’nun 2017-2020 Dönemi Stratejik Planı 3 tür dokümandan oluşmaktadır. 

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

2. Stratejik Plan Master Dokümanı; Gelecek Planlaması Vizyon, Misyon, Temel Değerler, Amaçlar ve He-
defler ile bu Amaç ve Hedeflerin gerekçelerinin yer aldığı doküman

3. Yıllık Programlar (Yıllık İş Planları); Yıl bazında Amaç, Hedef, Faaliyet, Zamanlama, Maliyetlendirme ve 
Sorumluların belirlendiği, izleme ve değerlendirme amacıyla da kullanılacak olan doküman (Excel dos-
yası)

Destek Dokümanı olarak; başlangıç noktamızı doğru biçimde belirleyebilmemiz için Mevcut Durum Analizi 
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile; odanın tarihsel gelişimi, geçirdiği kritik dönemler, bağlı olduğu yasal 
yükümlülükler ortaya konduktan sonra; odanın mali yapısı, insan kaynağı, fiziksel olanakları ve teknolojik altyapı-
sının ortaya konduğu kaynak analizi gerçekleştirilmiştir. Ardından iç paydaşlarımızla neleri iyi yapıp neleri iyi ya-
pamadığımızı, dış paydaşlarımızla da hizmet sürecimizde kontrol edemediğimiz olumlu ve olumsuz dış akımları 
belirlemek için SWOT Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Sonra, odanın bölgesel kalkınmadaki rolünü anlamlandırmak için Trabzon’un genel ekonomik yapısı incelen-
miştir.

Stratejik Plan Master Dokümanı olarak; odanın var oluş sebebi olan misyonu incelenmiş, çağın gereklerine 
göre yeniden yorumlanarak, bu misyon çerçevesinde, Stratejik Yönetim anlayışıyla, odanın 4 yıl sonunda gelmek 
istediği yer olan vizyonu belirlenmiştir. Odayı bu vizyona taşıyacak süreçte benimsenen temel ilke ve değerler 
ortaya konmuştur.

Geleceğin Planlanması dediğimiz, odayı tanımlanmış olan vizyonuna taşıyacak yol haritası oluşturulmuştur. 
Bu aşamada Mevcut Durum Analizinde ortaya çıkan bilgiler sentezlenmiştir.

2017-2020 Stratejik planı, ağırlıklı olarak sağlam bir Kurumsal Yapının oluşturulması ve Kurumsal Kapasitenin 
geliştirilmesini temel alarak hazırlanmıştır. 

2017-2020 Stratejik planının kritik konularının;

• Kurumsal yapıyı güçlendirmek,

• Hizmetleri, ihtiyaç ve beklentiler doğrultusunda oluşturmak,

• Bölgesel ve sektörel sorunların çözmü için etkin politikalar geliştiren bir oda haline gelmek

olduğu görülmektedir.

Yıllık Programlar (İş Planları) hazırlanırken; herbir Hedefe ilişkin Faaliyetler tanımlanmış, her Faaliyetin ma-
liyeti, zamanlaması ve sorumluları belirlenmiştir. Yıllık Programların, dolayısıyla Stratejik Planın izlenebilir ve de-
ğerlendirilebilir olması amacıyla bu doküman excell formatında hazırlanmıştır.

Bu kritik konular ve tespitler çerçevesinde Trabzon TSO’nun Stratejik Planını 3 Temel Strateji üzerine oturt-
mak mümkündür. Bunlar;

1. Trabzon’un kalkınma sürecinin tüm aşamalarında kilit rol üstlenmek,

2. Üyeye rağmen değil, üyenin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik, yapısal sorunlarına çözüm üretecek hiz-
metler geliştirerek, üyelerini hizmetlerin odağına yerleştirmek,

Tüm bu hizmetleri etkin ve verimli biçimde gerçekleştirmek için;

3. Güçlü bir kurumsal kapasiteye sahip olmaktır.

Stratejik Planın Durum Analizi aşamasında gerçekleştirilen veri analizleri sonucunda elde edilen bilgiler ışı-
ğında, her bir ana stratejinin gerçekleşmesini sağlayacak amaçlar aşağıdaki biçimde kurgulanmıştır.
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1. Güçlü Kurumsal Kapasite İçin:

Amaç 1. Çağdaş Yönetişim anlayışı ile Kurumsallaşmayı gerçekleştirmek.

Amaç 2. Kurumsal kaynakları optimal biçimde yönetmek.

Amaç 3. Etkin iletişim yöntem ve araçlarıyla, kurum tanıtımını sağlamak ve algıyı yönetmek.

Amaç 4. Üyelerle ilişkileri en iyi biçimde yönetmek.

Amaç 5. Nitelikli araştırmalar gerçekleştirmek.

Amaç 6. Etkin projeler üretmek ve yönetmek.

2. Üyelerin ihtiyaç ve beklentilerine yönelik, yapısal sorunlarına çözüm üretmek üzere;

Amaç 7. Güçlü networklere üye olmak ve üyelere network imkanları sağlamak.

Amaç 8. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgi, belge ve danışmanlık hizmetlerini erişilebilir kılmak.

Amaç 9. Üyelerin işlerini geliştirecek faaliyetler ile mesleki, kurumsal ve kişisel gelişimlerini sağlayacak eği-
timleri gerçekleştirmek.

Amaç 10. Üyeleri uluslararası pazarlara açacak faaliyetler gerçekleştirmek.

3. Trabzon’un sosyo-ekonomik gelişme sürecinin her aşamasında kritik roller üstlenmek üzere;

Amaç 11. Ulaşım ve Dış Ticaretin gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 12. Ticaret ve Sanayinin gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 13. Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılığın gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 14. Eğitim ve Spor faaliyetlerinin sağlıklı biçimde yürütülmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 15. Kentin ve Kentsel Dönüşümün sağlıklı biçimde yürütülmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 16. Güvenliğin sağlanmasına katkı sağlayacak faaliyeler gerçekleştirmek.

Amaç 17. Turizmin gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.

Amaç 18. Sağlık sektörünün gelişmesi için faaliyetler gerçekleştirmek.



1.2. Stratejik Plan Süreci

Aşama Sorumlu

Stratejik Plan Hazırlama Kararı YK

Danışmanlık Hizmeti Alınması Kararı YK

Danışmanlık Hizmeti Sözleşmesi Onayı YK

Stratejik Planlama Ekibinin Kurulması (SPE) YK

YK ve Çalışanlara Stratejik Plan Eğitimlerinin Verilmesi Danışman

Mevcut Durum Analizi ve Kaynakların Analizi Danışman

Paydaşların Belirlenmesi ve Paydaş Analizi SPE

Paydaş Toplantıları SPE

Anketlerin Değerlendirilmesi Danışman

SWOT Analizi Danışman

DESTEK DOKÜMANININ HAZIRLANMASI SPE

Geleceğin Tasarımı Misyon, Vizyon ve Temel Değerler SPE

Amaç, Hedef ve Stratejilerin Belirlenmesi SPE

MASTER DOKÜMANIN HAZIRLANMASI SPE

Hedeflerin Sorumlularının Belirlenmesi SPE

Stratejilerin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Danışman

Maliyetlendirme SPE

Maliyetlerin Bütçe Fasıllarıyla İlişkilendirilmesi SPE

İzleme Değerlendirme Yönteminin Belirlenmesi SPE

YILLIK İŞ PLANININ HAZIRLANMASI SPE

Stratejik Plan Dokümanlarının Gözden Geçirilmesi SPE

Stratejik Plan Dokümanlarının Onayı YK

YK: Yönetim Kurulu, GS: Genel Sekreter, SPE: Stratejik Planlama Ekibi, SP: Stratejik Plan

Odamız Stratejik Planlama Ekibi

1. M. Suat HACISALİHOĞLU

2. Murat İSKENDER

3. Cesur GERİGELMEZ

4. Hakan GÜRHAN

5. Miraç DURAL

6. Ayşegül KATİPOĞLU

7. Dr. Yüksel VARDAR

8. Ali Rıza KUL

9. Emre BOZALİOĞLU
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1.3. Trabzon’a Genel Bakış…
2015 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemine göre 768.417 kişinin yaşadığı Trabzon’un yüzölçümü 4.664 km2 

dir. Trabzon’un 18 İlçesi, 1 Büyükşehir ve 18 İlçe Belediyesi ile 688 mahallesi mevcuttur.

İlin spor faaliyetlerinin içinde futbol özel bir öneme sahip olup, Trabzon Spor Futbol takımı ilin hem uluslara-
rası, hem de ulusal bazda tanıtımında da önemli yer almakatadır.

İlin ekonomik gelişmesi istenen seviyede olmamasına rağmen, sosyal ve kültürel bakımdan oldukça glişmiş-
tir.

Tarım ve hayvancılık ekonominin temelini oluşturmakta, nüfusun % 65’i bu faaliyetlerden elde edilen gelirler-
le geçimini sağlamaktadır.

Ticaret, sanayi, el sanatları, taşımacılık, inşaat ve diğer hizmetler alanında istihdam edilenler ise nüfusun % 
35’ini oluşturmaktadır.

İlde büyük ölçekli üretim tesisi yok denecek kadar azdır. En önemli imalat sanayi kuruluşu, 1992 yılında öze-
leştirilen 455 bin ton/yıl kapasiteli Çimento Fabrikasıdır. Bunun haricindeki imalat sanayi kuruluşları daha çok 
tarımsal ürünleri işlemeye yönelik küçük ve orta ölçekli işletmelerdir.

İlde imalat sanayinde sayılabilecek belli başlı alanlar un ve kepek, süt mamulleri, balık yağı ve unu, hazır gi-
yim, mefruşat, ayakkabı, kereste, beton direk, lastik ve plastik ürünler, PVC boru, bakır, çinko, kurşun, alüminyum, 
boru, galvanizli saç, tuğla, metal, otomobil yan sanayi ve cerrahi dikiş malzemesi imalatıdır.

Arsin Organize Sanayi Bölgesinde başta gıda, makine, orman ürünleri, cam sanayi olmak üzere 16 farklı sek-
törde üretim yapılmakta olup, gerçekleştirilen ihracat ve ithalat miktarları ile ülkemizin dış ticaretine önemli katkı 
sağlanmaktadır.

Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesinde toplam 39 adet sanayi parseli bulunmakta olup, bu parseller 27 fir-
maya tahsis edilmiştir. Bu firmalarda 400 kişi istihdam edilmektedir.

İlde bulunan 13 Küçük Sanayi Sitesinde 1.878 işyeri hizmet vermekte olup, bu işyerlerinde 5.631 kişi istihdam 
edilerek üretim yapılmaktadır.

Ayrıca, Trabzon Serbest Bölgesi de ekonomiye önemli katkılar sağlamaktadır.

Doğu Karadeniz Bölgesinde önemli bir merkez konumunda olan Trabzon; tarihi, kültürel ve turistik yönden 
zengin bir yapıya sahiptir. Son yıllarda gelişen Yayla Turizmi (Doğa turizmi) Trabzon turizmine yeni bir boyut ka-
zandırmıştır.

1.4. Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası 1884 yılında kurulan Türkiye’nin en eski odalarından biridir. 

19’uncu yüzyılın ikinci yarısı Trabzon açısından tarihi bir döneme rastlamaktadır. Deniz ticaretindeki gelişmeler, 
sanayi devrimi sonrası ve dünya ticaretinde hızla alınan yol Trabzon açısından da yeni ticari olanakları getirmiş, 
özellikle, Avrupa ile İran, Hindistan, Kafkaslar ve Orta Asya ticareti açısından Trabzon için büyük mücadelelere 
girişilmiştir.

1870’lerde Frederic Engels’in kaleme aldığı bir makalede aynen şu cümleler kullanılmaktadır: “Trabzon Lima-
nı’nın kontrolü için İngiltere, Rusya, Fransa arasında büyük mücadele oluyor. Bu limanı kontrol eden Doğu’da 
büyük bir üstünlük kuracaktır.”

Trabzon, İstanbul ve İzmir’le birlikte Osmanlı İmparatorluğunun bütçe açıklarını giderdiği önemli bir merkez 
olma konumunu Birinci Dünya Savaşı’na kadar sürdürmüştür. Savaşın çıkmasıyla Trabzon Ticaret ve Sanayi Oda-
sı da çalışmalarına ara vermek zorunda kalmıştır. Odaya ilişkin belgelerin bir çoğunun bu dönemde tahrip olduğu 
düşünülmektedir.

Cumhuriyetin ilanından sonra 1926’da çıkarılan bir nizamname gereği (25 Mart 1926) oda seçimleri yapılmış, 



bir daha ara vermemek üzere çalışmalarına bugüne kadar devam etmiştir.

8 mart 1950 tarihinde kabul edilen 5590 sayılı “Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları ile 
Birlik” kanunu Oda ve Borsalara yeni bir kimlik kazandırmış ve bir birlik altında teşkilatlanmalarını sağlamıştır.

Son yıllardaki teknolojik gelişmeler sonucu haberleşme, ulaşım ve bilgi işlem alanındaki yenilikler, piyasa 
ekonomisinin yaygınlaşması, uluslar arası ticaretteki korumacılıkların gittikçe azalması dünyamızı tek bir pazara 
doğru getirmektedir. Bu Küreselleşme süreci Ticaret ve Sanayi Odalarının görevlerinin artmasına ve Odaların 
önem kazanmasına neden olmuştur.
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2. DURUM ANALİZİ
Odayı geleceğe taşıyacak planın sağlıklı biçimde gerçekleştirilmesi için, başlancıç noktası olan durum ana-

lizinin sağlıklı biçimde yapılması gerekmektedir. Bu amaçla her türlü veri derlenerek analiz edilmiş ve gerekli 
bilgilere ulaşılmıştır.

2.1. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi
Trabzon 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 oluş-
turulan mevzuat çerçevesinde yürütmektedir.

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 Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası; “üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faali-
yetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının birbirleri 
ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı 
korumak ve Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla kendisine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla ku-
rulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olarak tanımlanmaktadır.

Kanundaki tanımı bu olmakla beraber, Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası; “bölgesinin ekonomik ve sosyal kal-
kınmasında özel sektörün rolünün etkin ve verimli bir biçimde yerine getirilmesi için, üyelerine ihtiyacı olan her 
türlü hizmeti vermek amacıyla var olan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olarak da 
tanımlanabilmektedir.

2.1.1 Yasal Yükümlülükler
5174 Sayılı Kanunun 12. Maddesi uyarınca Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nın görevleri;

• Meslek ahlakını, 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, ilgili kanunlar çerçe-
vesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç 
duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilme-
sini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde 
bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek, 

• 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. 

• 5174 sayılı Kanun’un 26’ncı maddesindeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak, 

• 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, 

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



• Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak, 

• Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak, 

• Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanunu’nun 125’inci maddesinde sayılan mal ve hiz-
metlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için, Bakanlıkça çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit 
etmek ve onaylamak,

• Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili 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, 

• Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu Kanunda belirtilen 
kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde bu işleri yürütmek, 

• Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak, 

• Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte bulunmak, 

• Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda diğer faaliyetlerde 
bulunmak, 

• Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler için kapasite rapor-
ları düzenlemek, 

• Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuvarlar kurmak veya bunlara iştirak etmek, 
uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuvarı kurmak veya iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri 
sunmak, 

• Milli Eğitim Bakanlığı’nın 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 staj-
yer 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, 

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

• Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve kütüphanelere 
katılmak, 

• 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 ve ya kurulmuş olanlara iştirak 
etmek, 

olarak sıralanmaktadır.
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2.1.2. Mevzuat Analizi
5174 Sayı Kanunca Çıkarılan Yönetmelikler

• Odalarda /borsalarda Kullanılacak Belge ve Defterler

• Organ Seçimleri Yönetmeliği

• Kayıt Ücreti ile Yıllık Aidat Yönetmeliği

• Oda ve Borsa Şubeleri ve Temsilcilikleri Yönetmeliği

• Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği

• Azami Fiyat Tarifeleri Yönetmeliği

• İç Ticaret Hizmetleri Geliştirme Payının Kullanılması Hakkında Yönetmelik

• Türkiye Sektör Meclislerinin Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliği

• Disiplin Kurulu Yönetmeliği

• Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

• Genel Kurul Yönetmeliği

• Genel Sekreter Yönetmeliği

• Hakem, Bilirkişi ve Eksper Listeleri Yönetmeliği

• Oda Muamelat Yönetmeliği

• Sandık Pay Yönetmeliği

• Türk-Yabancı, Yabancı-Türk Ticaret, Sanayi ve Deniz Ticaret Oda Derneklerinin Kuruluş, İşleyiş ve Dene-
tim Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

• Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi ve İcra Komitesi Yönetmeliği

• Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Yönetmeliği

• Odalarda Mesleklerin Gruplandırılması Yönetmeliği

• TOBB Mesleklerin Gruplandırılması Rehberinin Dayandığı Esaslar

• TOBB mesleklerin Gruplandırılması Rehberi

Personel ile İlgili Kanun ve Yönetmelikler

• İş Kanunu (http://www.csgb.gov.tr)

• Personel Yönetmeliği

• Personel Sicil Yönetmeliği

• TOBB Harcırah Yönergesi

• Türkiye Odalar Borsalar ve Birlik Personeli Sigorta Emekli Sandığı Vakfı, Vakıf Senedi

Diğer Yönetmelikler

• Ulusal ve Resmi Bayramlarda Yapılacak Törenler Yönetmeliği

• Lüzum Kalmayan Evrakın İmhası Yönetmeliği

• Mahalli Kurtuluş Günleri Törenler Yönetmeliği

• Ticaret Sicili Yönetmeliği



• TOBB Evrak Yönetmeliği

• Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesi

• Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Yönetmeliği

Esaslar

• TOBB Genel Kurulu Tarafından Seçilen Kurulların Görev ve  Çalışma Esasları

• TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve 
Esasları

• TOBB Kadın Girişimciler Kurulu ile TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları

• TOBB İl Kadın Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar 

• TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları

• TOBB Genç Girişimciler Kurulu ile TOBB Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Çalışma Usul ve Esasları

• TOBB İl Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar

• Yurt İçi Fuar Katılımında Kadın Girişimcilerin Desteklenmesi Projesine İlişkin Yönerge

• Kapasite Kriterleri

• Kapasite Esasları

• TOBB Yerli Malı Belgesinin Düzenlenmesine İlişkin Uygulama Esasları

• İş Makinası Tescili Esasları

• Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar

• Yüksek İstişare Kurulu Çalışma Esasları

• TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları

• TIR Sözleşmesi Uygulama Esasları Değiştirilen Metinler

• ATA Karnesi Uygulama Esasları

• A.TR Dolaşım Belgesi Usul ve Esasları

• Sigorta Acenteleri Sektör Meclisi İle Sigorta Acenteleri İcra Komitesi Seçimlerine Dair Usul ve Esaslar

• Sigorta Eksperleri İcra Komitesi Seçimi Usul ve Esasları

• MTO Türkiye Milli Komitesi Çalışma Esasları

• TOBB YOİKK Çalışma Usul ve Esasları 

• TOBB Global Standartlar Merkezi Çalışma Usul ve Esasları

Bunların dışında;

• Genelge ve Bakanlık Görüşleri, 

• 5590 Sayılı (Eski) kanun ve buna ilişkin Yönetmelikler.

Fire, Zayiat ve Randıman Oranları, Örf, Adet ve Teamüller ile Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar

• Fire, Zayiat ve Randıman Oranları

• Örf, Adet ve Teamüller 

• Uyulması Zorunlu Mesleki Kararlar
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2.2. Kuruluş İçi Analiz
2.2.1. Yönetim Yapısı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası; 

a. Meslek komiteleri, 

b. Meclis,

c. Yönetim Kurulu,

d. Disiplin Kurulu olmak üzere dört organdan meydana gelmektedir.

Meslek Komiteleri, meslek gruplarına dâhil üyelerin, kendi üyeleri arasından yargı gözetimi altında gizli oyla 
seçtikleri üyelerden oluşmaktadır. 

Görev süresi 4 yıl olan Meclis, Oda’nın en yüksek karar ve denetim organı olup, Meslek Komiteleri’nin ken-
di üyeleri arasından yargı gözetimi altında gizli oyla seçtikleri 2-3 üyenin toplamından oluşmaktadır. Trabzon 
TSO’nun Meclisi 69 üyeden oluşmaktadır. 

Meclis’in kendi üyeleri arasından dört yıl için seçtiği 11 kişiden oluşan Yönetim Kurulu, Oda’nın en yüksek icra 
organıdır. 

Meclisçe odaya kayıtlı olanlar arasından dört yıl için seçilen altı asıl ve altı yedek üyeden oluşan Disiplin 
Kurulu, Odaya kayıtlı üyelerin “disiplin soruşturmalarını yürütme” ve “üyeler hakkında disiplin ve para cezası 
verilmesini önerme” görevlerini yürütmektedir. 

Ayrıca, Yönetimin temsilcisi olarak Genel Sekreterin; “Yönetim Kurulu”nca devredilen yetkileri kullanmak, 
odanın idari işlerini, iç çalışmalarını düzenlemek ve yönetmek gibi görevleri bulunmaktadır.

Odanın tüm organları Seçimlerle oluşmaktadır. Seçim süreci; öncelikle odanın tüm kayıtlı üyelerinin ekonomik 
faaliyetleri açısından uluslararası standartlara göre (NACE) gruplara (Meslek Grupları) ayrılmasıyla başlamaktadır.

Daha sonra dört yılda bir olmak üzere, her Meslek Grubundan orantılı sayıda üyenin seçilmesi ile Meslek 
Komitelerinin belirlenmesi, Meslek Komitelerinin oluşturduğu Oda Meclisinden de Yönetim Kurulunun, Disiplin 
Kurulunun ve Genel Kurul Delegelerinin orantılı bir biçimde seçilmesi ile devam etmektedir.



2.2.2.Organizasyon Şeması

MECLİS

YÖNETİM KURULU

DİSİPLİN KURULU

SANAYİ SERVİSİ
HALKLA İLİŞKİLER 

SERVİSİ

BİLGİ İŞLEM BİRİMİ MUAMELAT BİRİMİ

TİCARET SERVİSİ TİCARET SİCİL SERVİSİ

AR-GE BİRİMİ
ULUSLARARASI 
İLİŞKİLER BİRİMİ

ODA SİCİL SERVİSİ BASIN YAYIN BİRİMİ

MUHASEBE VE 
PERSONEL BİRİMİ

AB BİLGİ MERKEZİ

KALİTE BİRİMİ
PROJE KOORDİNASYON 

OFİSİ

ÇALIŞMA KOMİTELERİ

MESLEK KOMİTELERİ

KOMİSYONLAR

* Hesap İnceleme Kom.

* Akreditasyon İzleme Kom.

GENEL SEKRETERLİK

Genel Sekreter Yrd.

İDARİ HİZMETLER BİRİMİ
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2.2.3. Odanın Hizmetlerinin ve Kurumsal Kapasitesinin Değerlendirilmesi
Durum Analizinin sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için, Odanın Kurum Kültürü yani, “Hizmet” ve “Kurumsal” 

kapasitesinin doğru biçimde tespit edilmesi kritik önem arz etmektedir. 

Odanın üyelerine sunduğu hizmetlerin genellikle Kamu adına yürütülen görevler olduğu görülmektedir. 

Bu hizmetlerin sağlıklı biçimde yerine getirilmesi için gerçekleştirilmesi gereken destek faaliyetleri ise olduk-
ça kısıtlı imkanlar çerçevesinde yürütülmeye çalışılmaktadır.

Odanın kısıtlı insan kaynağı, bir çalışanın farklı konularda ve çok sayıda görevi bir arada yürütmesini gerek-
tirmektedir.

Oda’da mevzuat gereği yerine getirilen görevler aşağıda sunulmaktadır.

• TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ

• ÜYE SİCİLİ / MUAMELAT İŞLEMLERİ

• BELGELENDİRME İŞLEMLERİ

• Fatura suretlerinin onayı

• Rayiç Fiyat Araştırması

• Kapasite Raporunun Hazırlanması

• Ekspertiz Raporunun Hazırlanması

• İş Makinesi Tescil Belgesinin Hazırlanması

• Yerli Malı Belgesi Hizmetinin Gerçekleştirilmesi

• Çırak Sözleşmelerinin Onaylanması Hizmetinin Gerçekleştirilmesi 

• Kefaletname ve taahhütnamelerde yazılı imza sahiplerinin odalardaki sicil durumunu gösteren 
onay ve şerhler

• Tahsis ve sarfiyat belgeleri

• EURO.1 dolaşım belgeleri menşe şahadetnameleri

• Ticari itibar şahadetnamesi mahiyetinde olmamak üzere, üyelerinin gizli olmayan sicilleri hak-
kında yazılı sorulara cevaplar.  

Odada mevzuat gereği yerine getirilen görevlerin dışında, üyelerin ihtiyaçlarına cevap verecek ve beklenti-
lerini karşılayacak hizmetleri de yerine getirmek için faaliyetler de bulunmaktadır.

Oda aynı zamanda, bölgesel kalkınmadaki rolünün bilinciyle sosyal sorumluluk faaliyelerini de yerine getir-
mektedir.

Tüm bu görev ve hizmetlerin sağlıklı biçimde yerine getirebilmek için, organizasyonel yapısını kurmuş ve 
çağdaş yönetim anlayışıyla, kurumsal bir yapı içerisinde, verimlilik ve %100 üye memnuniyeti prensipleri çerçe-
vesinde destek faaliyeterini yerine getirmektedir.

Süreçlerin Analizi

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde yürütülen faaliyetler, ağırlıklı olarak kamu adına yürütülen “Tica-
ret Sicil”, “Üye Sicil”, “Kapasite Raporu” vb. belgelendirme hizmetlerinden oluşmaktadır.

Çağdaş odacılık anlayışında, üyeye sunulan “Hizmetler” ve bu hizmetlerin sağlıklı biçimde yerine getirilebil-
mesinde önemli rolü olan “Destek Faaliyetleri” ayrı iki ana süreç olarak ele alınmaktadır. 

Hizmetler ise, kamu adına yürütülen görevler ile üyenin beklenti ve ihtiyaçlarını temel alan hizmetler olmak 



üzere iki başlıkta incelenmekte ve organizasyonel yapı bu tasarıma göre oluşturulmaktadır.

Kamu adına yürütülen hizmetler; 

Kanun ve Yönetmeliklerle Odalara verilmiş ve “Kamu” adına yerine getirilen görevler olup; bu görevlerin ye-
rine getirilmesi aşamasında, kanun ve yönetmelik dışında, Oda’nın herhangi bir inisiyatif kullanması söz konusu 
olamamaktadır. Oda bu konuda ancak, mevzuata aykırı olmayacak biçimde, işlemleri hızlandırma mahiyetinde 
bazı önlemler alabilmektedir. Oda bu durumda sadece “uygulayıcı” (operatör) konumunda olduğundan, bu ka-
rakteristikteki hizmetler “Operasyonel Hizmetler” olarak nitelendirilebilmektedir. 

Üye odaklı hizmetler:

Oda’nın misyonu gereği, “Kamu” adına yürüttüğü hizmetlerinin dışında, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine, 
çağın gereklerine uygun biçimde, cevap verebileceği türde hizmetler olup; gerçek anlamda çağdaş odacılık 
faaliyetleri olarak nitelendirilmektedir. 

Bu tarz hizmetler, “üye memnuniyetini” yönetim anlayışının merkezine yerleştirmiş kurumların, üyelerinin ihti-
yaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik olarak sunduğu hizmetler olup; zaman, mekân ve tercihlere göre fark-
lılıklar göstereceğinden, bu farklılıklara karşılık, Oda tarafından yeni hizmet tarzlarının (taktiklerin) geliştirilmesi 
gerekmektedir. Bu nitelikteki hizmetler “Taktik Hizmetler” olarak adlandırılmaktadır. 

Destek faaliyetleri:

“Destek Faaliyetleri” ise, Oda’nın üyelerine sunduğu hizmetlerin, kesintisiz ve kaliteli biçimde gerçekleşti-
rilmesini sağlayacak; “yönetimsel kararların alınması”, “örgütlenme biçimin düzenlenmesi” ve “tüm faaliyetlerin 
planlanması” gibi konuları içermektedir. 

İdari ve Mali işler adı altında tüm kurumlarda uzun yıllardır yürütülen “Klasik Destek Faaliyetleri”nin yanı sıra, 
günümüzde; “Toplam Kalite Yönetimi”, “Proje Geliştirme”, “Araştırma Geliştirme” ve “Kurumsal Yönetişim” gibi ni-
telikli personelin yürütmesi gereken konuların içerildiği “Stratejik Destek Faaliyetleri” olarak adlandırılabilecek 
faaliyetler, özellikle çağdaş yönetim anlayışı içerisinde, çok önemli rol oynamaktadır. 

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası, 2017-2020 Stratejik Plan’ı ile yukarıda açıklanan ve aşağıda tablo olarak 
verilen süreç tasarımını Oda’da yerleştirilmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda Stratejik Plan’da yer alan amaç, 
hedef ve faaliyetler, çağdaş odacılık prensiplerinin Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası’nda uygulanmasına yönelik 
tasarlanmıştır.
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Tablo 1: Hedeflenen Süreç Tasarımı

Ana 
Süreç Süreç Faaliyet

H
İZ

M
ET

LE
R

Operasyonel Hizmetler

Ticaret Sicili  / Tescil - İlan

Oda Sicili

“Kıymetli Evrak” Satışı ve “Belge” Hazırlama - Onaylama

Taktik Hizmetler

Üyeler Arası İletişim Ağı

Politika Geliştirme ve Üyeleri Temsil

İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi, Danışmanlık ve Destek 

Uluslararası Ticaret

Sosyal Sorumluluk

D
ES

TE
K

 F
A

A
Lİ

Y
ET

LE
R

İ

Stratejik 

Destek Faaliyetleri

Çağdaş Yönetim (Kurumsal Yönetişim, Kurumsallaşma,  ISO 9001, TOBB 
Oda/borsa Akreditasyon sistemi)

Araştırma & Geliştirme

Planlama ve Kaynakların Yönetimi

Tanıtım / Haberleşme ve Yayınların Yönetimi 

Bilişim Teknolojileri Yönetimi

Üye İlişkileri Yönetimi

Proje Geliştirme ve Yönetimi

Klasik 

Destek Faaliyetleri

Bilgi İşlem/Teknik Destek 

Mali İşler 

İdari İşler 



2.2.4. Mali Durum

BÜTÇE ADI
2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 

Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen

Gelir Bütçesi 5.408.400,00 5.854.621,96 6.431.000,00 5.203.606,56 6.445.000,00 5.563.187,36 7.220.000,00 7.094.982,70

Kayıt Ücretleri 300.000,00 283.817,50 310.000,00 352.875,23 400.000,00 379.685,00 500.000,00 459.401,42

Yıllık Aidat 1.400.000,00 1.590.094,78 1.700.000,00 1.280.246,00 1.600.000,00 1.455.242,30 1.800.000,00 2.124.141,06

Munzam Aidat 1.600.000,00 1.647.726,08 1.850.000,00 1.356.323,14 1.700.000,00 1.570.714,63 2.100.000,00 1.902.807,29

Yap. Hiz. Karş. Alınan 
Üc.

500.000,00 552.229,54 600.000,00 584.417,94 900.000,00 630.110,72 900.000,00 763.108,38

Belge Bedelleri 1.100.000,00 1.214.287,64 1.250.000,00 1.198.302,89 1.150.000,00 965.771,68 1.150.000,00 1.256.903,20

Tarife Tasdik Ücretleri 6.000,00 3.765,00 6.000,00 1.965,00 5.000,00 6.380,00 10.000,00 8.700,00

Bağış ve Yardımlar 63.400,00 7.500,00 200.000,00   200.000,00 0 200.000,00 200.000,00

Faiz Gelirleri 300.000,00 366.198,06 330.000,00 277.900,73 330.000,00 398.952,00 400.000,00 440.504,68

Kira Gelirleri 10.000,00 17.577,92 20.000,00 15.972,00 10.000,00 3.010,00 10.000,00 1.910,00

MNK. Kıymet Satış 
Gelirleri

100 110,43 100   100 0 100 0

Kambiyo Gelirleri 100 7.190,35 7,15 92,85 100 6.504,04 100 0

Sair Gelirler 128.800,00 164.124,66 164.800,00 135.596,48 149.800,00 146.816,80 149.800,00 137.506,67

 
Gelir Bütçe Performansı

2013 2014 2015 2016

Gelir Bütçesi 108,25 80,91 86,32 98,27

Kayıt Ücretleri 94,61 113,83 94,92 91,88

Yıllık Aidat 113,58 75,31 90,95 118,01

Munzam Aidat 102,98 73,31 92,39 90,61

Yap. Hiz. Karş. Alınan Üc. 110,45 97,40 70,01 84,79

Belge Bedelleri 110,39 95,86 83,98 109,30

Tarife Tasdik Ücretleri 62,75 32,75 127,60 87,00

Bağış ve Yardımlar 11,83 0,00 0,00 100,00

Faiz Gelirleri 122,07 84,21 120,89 110,13

Kira Gelirleri 175,78 79,86 30,10 19,10

MNK. Kıymet Satış Gelirleri 110,43 0,00 0,00 0,00

Kambiyo Gelirleri 7190,35 1298,60 6504,04 0,00

Sair Gelirler 127,43 82,28 98,01 91,79
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Yıllar İtibarıyla Gerçekleşen Toplam Gelir

 Yıllar İtibarıyla Gelir Bütçe Performansı (Gerçekleşen/Tahmin)



BÜTÇE ADI
2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı 

Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen

Kayıt Ücretleri 300.000,00 283.817,50 310.000,00 352.875,23 400.000,00 379.685,00 500.000,00 459.401,42

Yıllık Aidat 1.400.000,00 1.590.094,78 1.700.000,00 1.280.246,00 1.600.000,00 1.455.242,30 1.800.000,00 2.124.141,06

Munzam Aidat 1.600.000,00 1.647.726,08 1.850.000,00 1.356.323,14 1.700.000,00 1.570.714,63 2.100.000,00 1.902.807,29

Yap.  Hiz. Karş. 
Alınan Üc.

500.000,00 552.229,54 600.000,00 584.417,94 900.000,00 630.110,72 900.000,00 763.108,38

Belge Bedelleri 1.100.000,00 1.214.287,64 1.250.000,00 1.198.302,89 1.150.000,00 965.771,68 1.150.000,00 1.256.903,20

Faiz Gelirleri 300.000,00 366.198,06 330.000,00 277.900,73 330.000,00 398.952,00 400.000,00 440.504,68

Diğer Kalemler 79.600,00 36.143,70 226.107,15 18.029,85 215.200,00 15.894,04 220.200,00 210.610,00

Sair Gelirler 128.800,00 164.124,66 164.800,00 135.596,48 149.800,00 146.816,80 149.800,00 137.506,67

 
Yıllar İtibarıyla Gelir Kalemleri
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Gelir Kalemlerinin Toplam Gelir İçindeki Payları

2013 2014 2015 2016

Kayıt Ücretleri 0,05 0,07 0,07 0,06

Yıllık Aidat 0,27 0,25 0,26 0,29

Munzam Aidat 0,28 0,26 0,28 0,26

Yap.  Hiz. Karş. Alınan Üc. 0,09 0,11 0,11 0,10

Belge Bedelleri 0,21 0,23 0,17 0,17

Faiz Gelirleri 0,06 0,05 0,07 0,06

Diğer Kalemler 0,01 0,00 0,00 0,03

Sair Gelirler 0,03 0,03 0,03 0,02



BÜTÇE ADI
2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı

Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen

Gider Bütçesi 5.430.400,00 4.933.541,76 6.431.000,00 5.174.584,25 6.445.000,00 5.422.590,92 7.220.000,00 6.187.036,44

Pers. Ücret ve 
Giderleri

2.040.000,00 1.996.891,70 2.331.000,00 2.307.184,01 2.578.000,00 2.443.442,71 2.885.000,00 2.757.098,42

Dış. Sağ. Fayda 
ve Hizm.

1.058.000,00 853.716,52 1.358.000,00 823.042,17 915.000,00 762.147,42 872.000,00 809.606,26

Basın Yayın 
Giderleri

320.000,00 305.009,19 395.000,00 385.440,03 395.000,00 358.954,05 470.000,00 434.338,39

Sabit Kıymet 
Giderleri

240.000,00 73.305,27 201.500,00 14.942,58 355.000,00 65.278,70 275.000,00 9.963,55

Çeşitli Giderler 120.000,00 119.232,09 125.000,00 104.857,27 125.000,00 119.191,68 139.900,00 107.690,00

Genel Yönetim 
Giderleri

25.000,00 8.195,13 20.000,00 9.449,75 370.000,00 320.913,72 24.000,00 16.567,08

Huzur Hakları 80.000,00 60.516,10 70.000,00 55.507,40 70.000,00 54.082,94 60.000,00 56.136,54

Bütçeden 
Ayrılan Paylar

529.000,00 525.632,19 668.500,00 659.239,51 727.000,00 640.112,60 716.500,00 678.502,79

Eğitim ve Fuar 
Giderleri

140.000,00 138.725,33 120.000,00 50.788,84 160.000,00 127.786,90 165.000,00 142.476,23

Bağış ve 
Yardımlar

600.000,00 599.569,85 827.000,00 486.873,12 721.000,00 502.202,80 930.000,00 559.980,78

Vergi, Res. 
Harç.

18.000,00 8.763,63 14.000,00 10.267,78 14.000,00 16.308,20 21.500,00 17.346,52

Kom. Gider. 14.900,00 8.921,37 15.500,00 6.572,81 14.600,00 10.710,31 13.600,00 7.321,11

 

Gider Bütçe Performansı

2013 2014 2015 2016

Gider Bütçesi 90,85 80,46 84,14 85,69

Pers.  Ücret ve Giderleri 97,89 98,98 94,78 95,57

Dış. Sağ. Fayda ve Hizm. 80,69 60,61 83,29 92,84

Basın Yayın Giderleri 95,32 97,58 90,87 92,41

Sabit Kıymet Giderleri 30,54 7,42 18,39 3,62

Çeşitli Giderler 99,36 83,89 95,35 76,98

Genel Yönetim Giderleri 32,78 47,25 86,73 69,03

Huzur Hakları 75,65 79,30 77,26 93,56

Bütçeden Ayrılan Paylar 99,36 98,61 88,05 94,70

Eğitim ve Fuar Giderleri 99,09 42,32 79,87 86,35

Bağış ve Yardımlar 99,93 58,87 69,65 60,21

Vergi, Res. Harç. 48,69 73,34 116,49 80,68

Kom. Gider. 59,87 42,41 73,36 53,83
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BÜTÇE ADI
2013 Yılı 2014 Yılı 2015 Yılı 2016 Yılı

Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen Bütçe Tutarı Gerçekleşen

Pers. Ücret ve Giderleri 2.040.000,00 1.996.891,70 2.331.000,00 2.307.184,01 2.578.000,00 2.443.442,71 2.885.000,00 2.757.098,42

Dış. Sağ. Fayda ve 
Hizm.

1.058.000,00 853.716,52 1.358.000,00 823.042,17 915.000,00 762.147,42 872.000,00 809.606,26

Basın Yayın Giderleri 320.000,00 305.009,19 395.000,00 385.440,03 395.000,00 358.954,05 470.000,00 434.338,39

Sabit Kıymet Giderleri 240.000,00 73.305,27 201.500,00 14.942,58 355.000,00 65.278,70 275.000,00 9.963,55

Çeşitli Giderler 120.000,00 119.232,09 125.000,00 104.857,27 125.000,00 119.191,68 139.900,00 107.690,00

Bütçeden Ayrılan Paylar 529.000,00 525.632,19 668.500,00 659.239,51 727.000,00 640.112,60 716.500,00 678.502,79

Eğitim ve Fuar Giderleri 140.000,00 138.725,33 120.000,00 50.788,84 160.000,00 127.786,90 165.000,00 142.476,23

Bağış ve Yardımlar 600.000,00 599.569,85 827.000,00 486.873,12 721.000,00 502.202,80 930.000,00 559.980,78

Diğer Kalemler 137.900,00 86.396,23 119.500,00 81.797,74 468.600,00 402.015,17 119.100,00 97.371,25
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Gider Kalemlerinin Toplam Gider İçindeki Payları

2013 2014 2015 2016

Pers. Ücret ve Giderleri 0,43 0,47 0,45 0,49

Dış. Sağ. Fayda ve Hizm. 0,18 0,17 0,14 0,14

Basın Yayın Giderleri 0,06 0,08 0,07 0,08

Sabit Kıymet Giderleri 0,02 0,00 0,01 0,00

Çeşitli Giderler 0,03 0,02 0,02 0,02

Bütçeden Ayrılan Paylar 0,11 0,13 0,12 0,12

Eğitim ve Fuar Giderleri 0,03 0,01 0,02 0,03

Bağış ve Yardımlar 0,13 0,10 0,09 0,10

Diğer Kalemler 0,02 0,02 0,07 0,02

 

 



2.2.5. İnsan Kaynakları
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 40 personel görev yapmaktadır. Personelin görev tanımları 

Kalite Yönetim Sistemi dâhilinde belirlenmiştir.

Personelin Unvan ve Sayıları

Ünvan Personel Sayısı

Genel Sekreter 1

Genel Sekreter Yardımcısı 2

Ticaret Sicil Birimi 5

Sanayi Birimi 1

Halkla İlişkiler Birimi 3

Ticaret Birimi 1

AB Bilgi Merkezi Koordinatörlüğü 1

Proje Koordinasyon Ofisi 10

Piyasa Birimi 1

Oda Sicil Birimi 1

Kalite Birimi 1

Muhasebe, Personel ve Vezne Birimi 3

Sekreterlik Birimi 2

Bilgi İşlem Birimi 1

Muamelat Birimi 1

Uluslararası İlişkiler Birimi 1

İdari Hizmetler Birimi 5

Toplam 40

Cinsiyet

Erkek 23

Bayan 17

Toplam 40
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Eğitim

Lise 5

Yüksek Okul 6

Lisans 24

Yüksek Lisans 5

Toplam 40

Yabancı Dil

Bilen 37

Bilmeyen 3

Toplam 40

Yabancı Dil Seviye

Bilmeyen 3

Az 6

Orta 17

İyi 14

Toplam 40

 

 

 



2.2.6. Teknolojik Yapı
Donanım:

Trabzon TSO’da kurulmuş olan LAN (Local Area Network) altyapısında bulunan cihazlar aşağıdaki gibidir;

• 4 adet Sunucu bilgisayar

• 22 adet Masaüstü Bilgisayar

• 19 adet Dizüstü Bilgisayar 

• 15 adet kişisel harici yazıcı

• 2 adet tarayıcı

• 7 adet Switch

• 5 adet Access Point

• 3 adet Modem

• 1 adet sunucu kabini

• 2 adet ağ depolama ünitesi

Bunların dışında hizmetlerimizde kullanılan teknolojik donanım olarak;

• 1 adet kamera kayıt sistemi,

• 4 adet Projeksiyon cihazı,

• 2 adet motorlu perde,

• 1 adet tepegöz,

• 1 adet video konferans sistemi,

• 1 adet kimlik kartı basma makinesi,

• 4 adet fotokopi makinesi,

• 2 adet kamera,

• 1 adet LED ekran,

• 8 adet televizyon,

• 1 adet ses kayıt cihazı,

• 1 adet para sayma makinesi,

• 1 adet kiosk,

• 3 adet kağıt imha makinesi bulunmaktadır.

Yazılım:

Trabzon TSO’da TOBB tarafından merkezi yapıda sunulan yazılımlar kullanılmaktadır.

Trabzon TSO’nun web sayfası; www.ttso.org.tr adresinden hizmet vermektedir.
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2.2.7. Fiziksel Durum
Hizmet binamız 800 m2 taban araziye kurulu 8 katlı bir binadan oluşmaktadır. Açık ve kapalı otoparkı üyelerin 

kullanımına da açık tutulmaktadır. 

Bina ortadan ikiye ayrılmış olup, yarısı Trabzon Ticaret Borsasına yarısı da odamıza aittir. 

Odamıza ait 2 seminer salonu, 1 toplantı salonu bulunmakta, yönetim, salonlar ve servis birimleri 6 kata ya-
yılmıştır. 

Kredi Garanti Fonu odamız kiracısı olarak aynı binada hizmet vermektedir. 

Ayrıca üyelerimize yönelik hizmet veren Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği, Eximbank, Vergi Denetmenleri 
Gurup Başkanlığı Trabzon Ticaret Borsasına ait kısımda aynı çatı altında hizmet vermektedirler.

2.3. Çevre Analizi
Çalışmanın bu bölümünde, odanın içyapısından ziyade dış dinamiklerin irdelenmesi amaçlanmıştır.

Bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde, olumlu ve olumsuz akımların tespiti, sorunların belirlenmesi ve oda-
dan beklentilerin ortaya konması için, özellikle dış paydaşlarla derinlemesine çalışmalar yapılmış, literatür taran-
mış ve ilgili her türlü veri analiz edilmiştir.

Çalışmalarda, odaya “bölgesel kalkınma” konusunda çok önemli bir misyon yüklendiği görülmüştür. Oda bu 
misyonu ve sosyal sorumluluğunun gereği olarak, bölgenin kalkınmasına maksimum katkıyı sağlayacak faali-
yetleri gerçekleştirmelidir. Ancak kritik öneme sahip olan bu konuda Oda, farkında olmadan kamunun rolünü 
üstlenmekten kaçınmalıdır. Zira bölgesel kalkınmaya yönelik hedeflerin sahibi genellikle, yürütme organları ve 
yerel yönetimler gibi karar alıcılardır. Oda bu durumlarda hedeflerin gerçekleştirilmesinde lobi faaliyetleri yürü-
terek baskı oluşturmalıdır. 

2.3.1. Dünyada ve Türkiyede Odacılık
Sanayi Devriminin daha henüz yaşanmadığı, seri üretim kavramının bilinmediği, sermaye şirketi oluşumlarının 

başlamadığı dönemlerde, esnaf ve zanaatkârlar, kendi işletmelerinde üretim ve ticaret gerçekleştirmekteydiler. 

Zamanla, sosyal hayatın gelişmesi, bireylerin toplum içerisinde yer edinme arayışları, toplumları belli özellik-
ler bazında beraberce hareket etmeye zorlamıştır. 

Bunlardan birisi de belli bir mesleği icra edenlerin, “menfaatlerini korumaları, ortak sorunlarını gidermeleri 
ve ihtiyaçlarını karşılamaları” için örgütlenme, gereksinimi hissetmeleri sonucunda bir araya gelerek, orta çağda 
adları “Lonca” ve “Gedik” olarak adlandırılan örgütleri oluşturmuş olmalarıdır. Ahilik teşkilatları da bunun örnek-
lerindendir. 

Sanayi ve dolayısıyla ticaretin gelişmesiyle, Lonca ve Gedikler zaman içerisinde yerlerini ticaret ve sanayi 
odalarına bırakmaya başlamışlardır.

Dünyada Odacılık:

Dünyada Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaya çıkışı 16. Yüz yıla rastlamaktadır. 1600 yılında kurulan Marsilya 
Ticaret ve Sanayi Odası ilk kurulan oda unvanına sahiptir. Bunu 1768’de Kuzey Amerika’da New York Ticaret ve 
Sanayi Odası, 1804 yılında ise Kanada’da Halifax’ta kurulan Ticaret ve Sanayi Odası izlemiştir. 

Dünyadaki ticaret ve sanayi odalarının ulusal bir üst kuruluş altında örgütlenme eğiliminde oldukları görül-
mektedir. Ancak bu örgütlenmenin kritik konusu, üyeliğin statüsüdür. Kıta Avrupası’nda üyeliğin genellikle zo-
runlu, Anglosakson ülkelerinde ise gönüllülük prensibinde olduğu görülmektedir. Her iki yaklaşımın da bazı 
avantaj ve dezavantajları olmakla beraber, odaların temel felsefesinin; “üyelerinin ihtiyaçlarına çözüm üretecek, 
beklentilerine cevap verecek hizmetleri sunmak ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak her türlü inisiyatifi 
desteklemek” olduğu net bir biçimde bilinmektedir.



Ülkemizde Odacılık:

Batı ülkelerinde örnekleri olan odaların, Osmanlı’da da kurulmasının ihtiyaç haline geldiğini belirten ilk resmi 
belge 1856 tarihli Islahat Fermanı’dır. Batılılaşmayla birlikte bir dizi reform içeren, Ferman gereği yayınlanan ni-
zamnameler ile odalar kurulmaya başlanmıştır. İlk olarak 1879’da Tarsus Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuş bunu 
1882’de İstanbul, 1885’te İzmir’de kurulan ticaret odaları izlemiştir. 1886’da Antalya, 1887’de İnebolu’da kurulan 
Ticaret ve Sanayi odalarıyla olay yaygınlık kazanmaya başlamıştır. 

Cumhuriyet ile birlikte, ülkemizde odalaşma yönündeki en önemli adım, 2 Mayıs 1925 tarihli Resmi Gazete’de 
yayınlanarak yürürlüğe giren 655 sayılı “Ticaret ve Sanayi Odaları Kanunu” ile atılmıştır. 

Kanun ile Türkiye’deki tüm Ticaret ve Sanayi Odalarına yeni bir çehre ve ivme kazandırılarak, ülke ekonomi-
sine tutarlı bir şekilde katkıda bulunmaları sağlanmıştır. 

Ülkemizdeki odaların mesleki üst kuruluş biçiminde örgütlenmeleri; 1950 yılında çıkarılan 5590 sayılı “Türkiye 
Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Borsaları Birliği” kanunu çerçevesinde, 1952 yılında 61 oda ve borsa bir 
araya gelerek Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni kurmalarıyla başlamıştır. 

1924 Anayasası, “Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu” kavramı ile ilgili bir düzenleme ortaya koymaz-
ken, 1961 Anayasa’sı Meslek Odalarının anayasal dayanağa kavuşmasını sağlamıştır. 

1982 Anayasasının 135. maddesi meslek kuruluşlarını ayrıntılı olarak düzenlemiştir. Bu maddeye göre, kamu 
kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının amacı, ‘belli bir mesleğe mensup olanların müşterek ihtiyaçlarını kar-
şılamak, mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, 
meslek mensuplarının birbirleri ile ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslek 
disiplini ve ahlakını korumaktır’. Biçiminde düzenlenmiştir. 

Bu düzenlemeye göre odalar, Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu sıfatını almışlardır. 

2.3.2. Trabzonun Öncelikleri
Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası kurulduğu 1884 yılından bugüne bölgenin ve ülkenin kalkınmasında etkin 

paya sahip sivil toplum kurumlarının başında gelmektedir. Odamızın bu önderliği saygın üyelerinin ülkemizin 
başarıya ulaşmasını arzulamasından kaynaklanmaktadır.

Oda, belirlemiş ve sorumluluğunu üstlenmiş olduğu 4 makro projenin bölgenin kalkınması için vazgeçilmez 
olduğunu her platformda gündeme getirmekte ve takipçisi olmaktadır.

İnovasyon ve Biyoteknoloji Merkezi Projesi: 

KTÜ - TTSO - TOBB - DOKA işbirliği ile KTÜ Teknokent arazisinde inşa edilecek “Trabzon İnovasyon ve Biyo-
teknoloji Merkezi” bünyesinde İlaç Biyoteknolojisi ve Medikal Biyoteknoloji araştırma ünitelerini içeren  “Biyo-
teknoloji Merkezi” ve “İnovasyon Merkezi” alt birimlerinden oluşacak olup biyo-inovasyon alanında Türkiye’de 
kurulması planlanan ilk merkez olma  özelliğini taşıyacaktır. 

Trabzon İnovasyon Merkezi, Biyoteknoloji ve İnovasyon odaklı, katma değeri yüksek ürünlerin meydana 
getirilmesi ve bölgedeki inovasyon potansiyelini artırarak dışa bağımlılığı azaltacak rekabet gücü yüksek bir 
merkez oluşturulması amacıyla;

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) finansal desteği ile Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) ta-
rafından 19.06.2016 tarihinde Teknoloji Geliştirme Bölgesinde inşaat yapımına başlamıştır. Trabzon İnovasyon 
Merkezi toplam 7379,25 m2 kapalı alan içerecek şekilde olup 1 yıl içerisinde teslim edilmesi ön görülmektedir.

Biyoteknoloji Merkezi; Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği ile birlikte İnovasyon Mer-
kezinin altyapısını oluşturacak Trabzon Teknokent bünyesinde yaklaşık 5 milyonluk yatırım yapılmakta olup, 
proje ile katma değeri yüksek ürünleri üretebilecek Ar-Ge altyapısı kurulacaktır. Proje 2016 yılında faaliyetlerine 
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başlamış olup projenin büyük bir kısmını oluşturan Makine Ekipman alımları için gerekli çalışmalara başlamıştır.

Yatırım Adası Projesi:

Trabzon’da Arsin Organize Sanayi Bölgesi’nin karşısındaki deniz doldurularak elde edilecek 1.500 dönüm 
üzerinde olması ve içerisinde endüstriyel alanların yanı sıra lojistik ve liman hizmetleri için entegre bir alanın yer 
alması planlanmaktadır. 

Proje temelde 

• Liman

• Soğuk Hava Depoları

• Endüstri bölgesi

• İdari ve Destek Hizmetleri Alanı olmak üzere 4 ana birimden oluşacaktır.

Peynir Altı Suyu Tozu Üretim Tesisi Projesi:

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası tarafından 2009 yılında hazırlanan ve AB Türkiye Delegasyonunun uygun 
görüşü alınarak ihale süreci başlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi ve Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi 
ortaklığında gerçekleştirilen projenin bütçesi 9,3 milyon €’dur. Proje kapsamında bölgede bulunan süt sektörün-
deki firmaların önemli atığı olan ve çevreye büyük zarar veren peynir altı suyunun bir çok yararlı yan ürüne dö-
nüşümünü sağlayan bir geri dönüşüm tesisinin kurulumu gerçekleştirilecektir. Bu tesisle ortalama yıllık 200.000 
ton peynir altı suyu hammadde toplama tankerleri ile toplanacak ve geri dönüşümü sağlanıp endüstriyel anlam-
da çok değerli olan peynir altı suyu tozu üretilecektir. İşlem sonucunda elde edilen peynir altı suyu tozu sanayi 
üretiminde katkı maddesi olarak (ilaç, gıda ve kimya sanayinde) kullanılmak üzere pazarlanacaktır.

Gemi İnşa Sanayi-Üretim Destek ve Ar-Ge Merkezi Projesi:

Trabzon Ticarete ve Sanayi Odası ve S.S. Sac Gemi, Ahşap Tekne ve Kotra İmalatçıları Küçük Sanat Koo-
peratifi tarafından 2009 yılında hazırlanan ve AB Türkiye Delegasyonunun uygun görüşü alınarak ihale süreci 
başlamıştır. Karadeniz Teknik Üniversitesi işbirliği ile gerçekleştirilen projenin bütçesi 9,5 milyon €’dur. Proje 
kapsamında, bölgede mevcut haliyle dahi en büyük iş ve istihdam sahası olan gemi inşa sektörü işletmelerinin 
teknoloji seviyelerini, üretim organizasyonlarını düzenleyerek kalitelerini ve verimlerini arttırmak; bölge içi ve dışı 
pazarlara ulaşmalarına ve pazarlama faaliyetlerine danışmanlık ve destek hizmeti sunarak katkıda bulunmak; ta-
sarım, projelendirme ve mühendislik hizmetleri ile destekleyip her tip gemi siparişine cevap verebilecek ustalık 
potansiyellerini ortaya çıkarmak, gemi teknolojileri laboratuvarı ile ar-ge faaliyetlerini teşvik etmek amaçları ile 
her birinin bu hizmetleri alarak faydalanabilecekleri ortak bir merkezin (Gemi İnşa Sanayi Destek Merkezi-GİS-
DEM) kurulacaktır.

Bölge için çok önemli konumda olan bu makro Projelerin yanı sıra, odanın bölgesel kalkınmadaki rolü gereği;

• Ulaşım ve Dış Ticaret,

• Ticaret ve Sanayi,

• Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık,

• Eğitim ve Spor,

• Kent ve Kentsel Dönüşüm,

• Güvenlik,

• Turizm,

• Sağlık 



• ve Madencilik ile yeraltı kaynakları konularında

Bölgesel Karar Alıcılar, Kanaat Önderleri ve etkin kişi, kurum ve kuruluşlarla gerçekleştirdiği toplantılarda 
ortaya çıkan sorun ve beklentiler sonucunda oluşan tepit ve eğilimler aşağıda sunulmaktadır.

Ulaşım ve Dış Ticaret

• Trabzon’dan; Rusya Federasyonu’na, Orta Asya ve Uzakdoğu’ya mevcut güzergahlara oranla daha kısa 
ve avantajlı bağlantı sağlayan Kazbeki kapısının etkinleştirilmesi için uluslararası lojistik firmalarının böl-
geye davet edilmesi,

• Rusya Federasyonu Kuban Bölgesi’ndeki Türk ihraç ürünlerinin sergileneceği daimi bir sergi alanının 
açılması,

• Kuzey Afrika ülkelerindeki pazarların Trabzon üretimi ile buluşturulması,

• Demiryolunun sahile inmesi ile ilgili imar planlarının işleme konulması konusunda Belediye tarafından 
gereken çalışmanın başlatılması,

• Uluslararası ilişkilerimizi kuvvetlendiren ve İlimizin tanıtımına önemli katkıda bulunan Kurvaziyer Turizmi 
ve İpekyolu İşadamları Zirvelerinin düzenlenmesi,

• Kent trafiğine çözüm için toplu taşımacılık sistemi uygulamasına geçilmesi,

• Karadeniz’e otoyol yapılması (ilk etapta Samsun-Trabzon arasında),

• Batum-Hopa demiryolu projesi, deniz kenarında demiryolu çok rantabl olmadığı için uygun değil. Deniz 
Yolu taşımacılığının teşvik edilmesi ve Trabzon-Rize-Hopa limanlarının kapasitelerinin arttırılması,

• Trabzon Limanı’nın kurvaziyer turizmi için kullanılması ve yük limanı için alternatiflerin oluşturulması,

• Trabzon Limanı’na bir depolama alanı yapılması,

• Havaalanı 2. Pisti ile ilgili teknik çalışmaların yapılması,

• Samsun’a kayan deniz ticaretine alternatif önlemler alınması,

• Güney çevre Yolu’nun doğu-batı aksı büyütülüp daha güneyden gelecek şekilde yeniden projelendiril-
mesi,

• Of-Beşikdüzü arasında hafif raylı sistemin hayata geçirilmesi,

Ticaret ve Sanayi

• Biyoteknoloji Merkezi ve İnovasyon Merkezi’nin hayata geçirilmesi,

• Dünya Ticaret Merkezi’nin yerinde yapılacak kongre merkezi ve otel inşaatına başlanması,

• Lojistik Merkez,

• Altyapısı yakın zamanda tamamlanan Sürmene tersane alanının üst yapı tesislerinin özel sektör girişim-
leri ile hayata geçirilmesi,

• Peyniraltı suyu (PAST) ve Tersane Projelerinin tamamlanması,

• Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı,

• Dokatech Ar-Ge Kaynaklı Teknolojik ürün üretim Merkezi,

• Alışveriş merkezlerinin şehir merkezi dışında planlanmalarına, yerel yönetimlerin özen göstermesi, AVM 
planlamalarında şehir nüfusu, altyapı, trafik ve çevre gibi ölçütlerin dikkate alınması,

• Şehir ticaretini ve üretimini engelleyen etkenlerin yerel yönetimler tarafından önlenmesi,
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• Trabzon’da coğrafi işareti tesciline önem verilmesi ve bölge ürünlerinin üretimlerinde standartlarından 
taviz verilmemesi,

• Trabzon esnaf ve tüccarının son yıllarda artan icra vakalarını inleyecek tedbirlerin alınması,

• Şehirde “tekrar ekonomisinin” yaygınlaşmasının engellenmesi,

• Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, İhracatçılar Birliği ve ilgili sivil toplum örgütlerinin sermaye kat-
kısı ile çok ortaklı örnek bir şirketin kurulması ve “Ortak Ticaret Kültürü”nün geliştirilmesi,

• Üniversite - sanayi işbirliğine önem verilmesi,

• Trabzon’da yeni iş alanları oluşturulması, ekonomiye, ticarete yerli sermayenin girişinin sağlanması,

• Teşvik edilen mega ölçekli yatırım projeleri yanında küçük ölçekli projelere de yeteri kadar teşvik veril-
mesi,

• Beşikdüzü Organize Sanayi Bölgesi’nde tahsisi yapılan firmaların yatırıma başlamalarının sağlanması ve 
bölgenin idari bina ve sosyal tesislerinin hayata geçirilmesi,

• E-ticaretin yaygınlaştırılması,

• Tekrar ekonomisinden şehri kurtarmak için Belediye’nin açılan işyerlerine yönelik bir planlamayı hayata 
geçirmesi, nüfusa ve ihtiyaca göre yeni işyerlerinin açılışının teşvik edilmesi, aynı noktada aynı iş koluna 
yoğunlaşma ile yaşanacak aşırı rekabetin önlenmesi,

• Suudi Arabistan- Kuveyt odaklı ortak Pazar çalışmaları yapmak,

• Çamburnu tersane alanının biran önce aktif hale getirilmesi için çalışma yapılması,

• Arsin Organize Sanayi Bölgesi’ne doğalgaz getirilmesi,

• Arsin OSB’de deneme üretimi yapan arıtma tesislerinde yağmur suyu kanalizasyona verilince kapasite 
aşılıyor. Bu soruna çözüm bulunması,

• Organize sanayi bölgelerinin ve il sanayisinin geliştirilmesi yönünde çalışmalar yapmak,

• TEKNOKENT’in yetersiz kalan hizmet alanının genişletilmesi,

• Trabzon üretim yapan bir şehir. İlde organize sanayi bölgeleri dışında da küçük ve orta ölçekli işletmeler 
için yer tahsisi yapılması,

• Yöresel ürünlerin marka değerlerinin korunması için coğrafi işaret alınması, (tereyağı vb.)

• İhtisas organize sanayi sitelerinin kurulması,

• Büyük Sanayi Sitesi, Bağkur Sanayi Sitesi, İpekyolu Sanayi Sitesi ve Fatih Sanayi Sitesinin Çağlayan Va-
disinde bir yere taşınası için yapılan çalışmaların hızlandırılması,

Tarım, Hayvancılık ve Balıkçılık

• Balıkçılık sektöründe; ortak ürün işleme, balık hali yapma ve depolama dış piyasa ihracata hazırlama 
ünitelerini kapsayan projenin hayata geçirilmesi,

• Önümüzdeki yılların en önemli sorununun güvenli gıda olduğu düşünüldüğünde Karadeniz’de yapılmak-
ta olan yaklaşık 700 Hidroelektrik Santrali’ne ait baraj göllerinde kurulacak balık çiftlikleri ile ciddi bir gıda 
deposu yaratılması. (Ordu ilinde örnek bir proje hayata geçmiş bulunmaktadır.),

• Bölgede avlanan balıkların entegre tesislerde değişik ürün çeşitlemelerine tabi tutularak pazarlanması-
nın sağlanması,

• Bölgedeki balık işleme tesislerinin modern teknoloji kullanması ve yeni pazar imkanları bulması konusun-
da bilgilendirilmelerinin sağlanması,



• Denizde ve iç sularda su ürünleri yetiştiriciliği yapılacak alanlar belirlenerek bu konuda makro planların 
hayata geçirilmesi,

• Trabzon’da süt ve hayvan besiciliği üzerine bir organize sanayi bölgesi ile süt tozu üretim merkezinin 
hayata geçirilmesi,

• Büyük bir kısmı hammadde olarak ihraç edilmekte olan fındığı işleyerek mamul ürün haline getirebilecek 
entegre sanayi tesislerinin kurulması ve bu ürünlerin pazarlanması,

• Haklı bir üne sahip hayvansal ürünlerimizin özelliklerinin korunması için gerekli tedbirlerin alınması,

• Su ürünleri Gen Bankasının kurulması çalışmaları,

• Ticaret Borsası’nın başlatmış olduğu fındıkta verimlilik ve kalite kampanyasının Stratejik Plan içine dahil 
edilmesi,

• Kırsalda bitme noktasına gelen hayvancılık ve tarım sektörlerine yönelik projeler hazırlanarak yeni teş-
vikler getirilmesi,

• Süt Birliği’nin kurulması hususunda bir çalışmanın yapılması ve her köye bir süt soğutma tesisi kurulması,

Eğitim ve Spor

• İl genelindeki akademik eğitimler bölgedeki sanayi ile örtüştürülerek, mevcut sanayi için teknoloji gelişi-
minin desteklenmesi,

• Öğrenci kenti Trabzon için ev pansiyonculuğunun geliştirilmesi,

• Trabzon’daki spor tesislerinin aktif hale getirilmesi için çalışmalar yapılması,

• Trabzon’da Mesleki Yeterlilikler Kurumu’nda (MYK) akredite edilmiş bir merkez oluşturulması,

• Türkiye Odalar Birliği’nin, Adalet Bakanlığı ve Avrupa Birliği ile ortaklaşa yürüttüğü, Trabzon’da kurulması 
düşünülen Meslek İçi Eğitim Merkezi için gerekli arazinin tahsisi,

• Rusya-Türkiye (Sochi-Trabzon) spor etkinlikleri,

• Trabzon’da Olimpiyatlar kapsamında yapılan spor komplekslerinin atıl durumdan kurtarılarak değerlendi-
rilmesi, konuyla ilgili bir spor komitesi kurularak ulusal ve uluslararası organizasyonlara talip olunması ve 
bu kapsamda İlimizde spor turizminin geliştirilmesi,

• Üniversitede katlı otopark sistemine geçilmesi,

• KTÜ’de Kamu kurumları ve STK’ların talepleri doğrultusunda düzenlenen eğitim merkezleri ve eğitim 
çalışmalarının arttırılması,

• KTÜ’nün mevcut yerleşkesinin genişletilmesi, belirlenen 35-40 dönümlük alanın kamulaştırma sorunun 
çözümü,

• Özel İdareye ait bölgenin yurt yapılması konusundaki projenin onaylanması,

• Üniversite kampüsünün bulunduğu İl Özel İdaresi’ne ait olup Büyükşehir Belediyesi’ne geçen Pelitli yer-
leşkesi konusunda üniversiteye gerekli yardımın yapılması,

• Bir vakıf üniversitesi olan Avrasya Üniversitesi’nin Türk Telekom’dan alınan yeni yerleşkesindeki yatırım-
lar konusunda destek olunması,

• Eğitim şehri ve öğrenci şehri Trabzon için gerekli tanıtım ve altyapı çalışmalarının yapılması,

• Üniversite-Kent bütünlüğü sağlanarak öğrencilerle kent halkını bir araya getirecek etkinliklerin düzen-
lenmesi,

• İlimizde eğitim kalitesinin arttırılması yönünde çalışmalar yapılması, üniversitede hazırlanan tezlerin içerik 
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ve yeterliliklerinin geliştirilmesi,

• İkinci Devlet Üniversitesinin kurulması,

• Lisans üstü eğitim veren ikinci bir devlet üniversitesinin kente kazandırılması,

• Avrasya Üniversitesi’nin etkin tanıtımının yapılması ve eğitim standartlarının yükseltilmesi,

Kent ve Kentsel Dönüşüm

• Şehir içindeki küçük sanayi sitelerini birleştirerek Maçka Vadisi içinde bir yere taşınması ve mevcut yer-
lerinin değerlendirilmesi,

• Trabzon’a çok amaçlı bir kültür merkezi yapılması,

• Çevreci Belediyecilik anlayışının yaygınlaştırılması,

• Ekonomik ömrünü tamamlayan Çimento Fabrikası’nın yatırımcısını kaybetmeden mevcut yerinden taşın-
ması,

• İlimizde doğalgaz çalışmalarının hızlandırılması,

• İlin en önemli sorunlarından olan istihdam sorunun çözümü için büyük ölçekli projelerin hayata geçiril-
mesi,

• Trafik ve otopark sorunun çözümü için yeni bir yapı oluşturulması,

• Marka kent Trabzon için tanıtım ve altyapı çalışmalarına hız verilmesi,

• Kentin önemli değerlerinden olan Trabzonspor’dan marka değeri olarak yararlanılması ve reklam filmle-
rinde turizmin geliştirilmesi amaçlı kullanılması,

• Belediye’nin başlattığı kentsel dönüşüm projelerinin daha hızlı ve planlı bir şekilde hayata geçirilmesi,

• Moloz ve şehir merkezinin birbirine entegre edilmesi konusunda bir çalışma yapılması,

• Yavuz Selim, Avni Aker ve 19 Mayıs Spor Salonunun kamulaştırma çalışmalarının yapılması ve bu alanların 
yeşil alan olarak kente kazandırılması,

• Boztepe yolunun genişletilmesi, Erdoğdu yolunun yapım çalışmalarının tamamlanması,

• Kanuni Bulvarı’ndaki kamulaştırma ile ilgili sıkıntıların giderilmesi,

• Kent içi etkinlik alanları çoğaltılması, sahil projeleri ve botanik bahçesi hayata geçirilmesi,

• Doğalgaz projesinin tüm kente yayılması konusunda firmanın çalışmalarını hızlandırması,

• Kentteki gençliğin sosyal olarak meşgul olacağı projelerin uygulamaya konulması,

• Trabzon’un en önemli sorunlarından biri olan imar sorununun tüm ilgili kesimlerle katılımcı bir anlayışla 
ortak bir platformda çözümü ve imar bütünlüğünün sağlanması,

• Çevre sorununa duyarlılık gösterilmesi, yeşilin korunması ve kentin doğal dokusunun ön plana çıkarıl-
ması,

Güvenlik

• Kurulan Trabzon Adli Tıp Merkezi’nin biyoloji laboratuvarı başta ve diğer birimlerinde ihtiyaç duyulan 
kadrolarının tahsisinin sağlanması, fizik ihtisas ve balistik gözlem dairelerinin kurulması ve kadro açığının 
giderilmesi,



Turizm

• Kurvaziyer Turizminin geliştirilmesi,

• Teleferik Projelerinin uygulama aşamasına getirilmesi,

• Akçakale kale içi restorasyonun tamamlanarak turizme kazandırılması,

• Sazalan Kadıralak projesinin hayata geçirilmesi,

• Uzungöl kış sporları projesinin hayata geçirilmesi ve Uzungöl’ün kış turizmine kazandırılması,

• Sera Gölü ve çevresinin düzenlenerek turizme açılması,

• Turizmde alternatif bölgeler için çalışma yapılması, Tonya, Beşikdüzü ve Vakfıkebir bölgesinin bu amaçla 
turizm destinasyonuna katılması için bir proje hazırlanması,

• Turizm sektörüne kalifiye eleman kazandırmak için eğitim programları düzenlenmesi,

• Kent içinde trafiği akstan turist otobüsleri için tur programları yapılarak ve belli güzergahlar tespit edile-
rek bu sorunun önüne geçilmesi,

• Trabzon’un turizm destinasyon merkezi özelliği geliştirilmesi,

• Yayla yollarının korunması ve planlanması,

• Akçaabat Orta Mahalle, Ortahisar ve Sürmene’deki tarihi konakların restorasyon çalışmaları

• Bölgemizde Turizmin çeşitlendirilmesi ve tüm yıla yayılması yönünde çalışmalar yapılması,

• Turizm adasının hayata geçirilmesi, Disneyland ve botanik park gibi alanların şehre kazandırılması,

• Karadeniz Köyü projesinin yapılması,

• Yeni yapılarda Karadeniz mimarisinin ön plana çıkarılması,

• Trabzon sivil mimarisinin motifleri kullanılarak Arap turizmi de dikkate alınarak ihtişamlı bir caminin yapıl-
ması,

• Bölge turizmine katkı sağlamak için, uygun alanlar belirlenerek yayla devre mülk projesinin hayata ge-
çirilmesi,

• Turizm Yayla Master planını yeniden harekete geçirerek, bölge illerinin katılımının sağlanması,

• Kış ve kayak turizmi için gerekli ölçümlerin yapılması ve Çakırgöl projesinin altyapı eksiklerinin tamam-
lanması ve yeniden yatırım programına alınması,

• Turizm sektörünün en önemli sorunu olan kalifiye elaman ihtiyacını karşılamak üzere ilgili kurumlar nez-
dinde kurslar ve eğitim programları düzenlemesi,

• Turizm sektöründe faaliyet gösteren tur operatörlerinin ve rehberlerin Trabzon tarihi ile ilgili eğitilmesi ve 
tur firmalarının bilgilendirilmesi,

• Yöremizde ev pansiyonculuğunun teşvik edilmesi ve özendirilmesi,

• Yayalardaki tarihi evlerin restorasyonun DOKA destekleriyle yapılması,

• Uzungöl’deki kontrolsüz yapılaşmanın önlenmesi ve bu bölgedeki yoğunluğun diğer turizm bölgelerine 
yaygınlaştırılması,

• Yayla koridoru Yeşil Yol üzerinde geliştirilen konsept projelerin hayata geçirilmesi,

• Karadeniz Park projesinin hayata geçirilmesi,

• Kalkınma Bakanlığı’na sunulan Ortahisar’ın tarihi kimliğini geliştirme projesinin uygulanması,

• Araklı Turp merkezi ile ilgili konsept proje üretilmesi,
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• İŞGEM modeli ile yöresel el sanatları, kuyumculuk vb. sektörlerin turizm ile örtüşmesinin sağlanması,

• Seyahat Acenteleri Birliği’nin görevini yasadışı yapan kişiler var. Seyahat Belgesi olmayan acentelerin 
engellenmesi ve bunu denetleyecek bir denetleme komisyonunun oluşturulması,

• Yoğun turizm sezonunda restoranlarda fiyat belirten menülerin olmayışı sorun yaratmaktadır. Konaklama 
tesislerimizde de tavan-taban fiyatı belirlenmesi,

• Turizm sezonunda olumsuz şeylerle karşılaşılmaması için güvenlik tedbirlerinin üst seviyede alınması,

• Yaz sezonunda Sarp Sınır Kapısı’nda TIR kuyrukları oluşması araçların bekletilmesi sorununa çare bulun-
ması,

• Şehirde turist otobüsleri için park yeri sorunun çözümlenmesi,

• Turizm Danışma Ofisi’nin merkezi bir yerde hizmet vermesi,

• Durdurulan tekne gezilerinin yeniden başlatılması,

• Kurvaziyer Turizminin geliştirilmesi için Trabzon Limanı’nın altyapısının geliştirilmesi ve turizme uygun 
hale getirilmesi,

• Trabzon’un tanıtımına yönelik çalışmalara hız verilmesi ve Trabzonspor’un bu amaçla kullanılması,

• TURSAB bünyesinde sağlık turizminin geliştirilmesi amacıyla Sağlık Komisyonu toplantısı yapılması,

• Turizm sektörü yaklaşırken en önemli eksikliklerden biride eğitimli rehber bulma sorunu. Bu sorunun 
ortadan kalkması için rehberlik kursları düzenlenmesi ve KTÜ bünyesinde rehberlik bölümü açılması,

• Turizm için Pazar araştırması yapılması ve yalnızca körfez ülkeleri ve Arabistan yerine dünyanın her ye-
rinden bölgeye turist çekilmesi için gerekli girişimlerde bulunulması,

• Bölgemizde ve İlimizde kongre turizmini geliştirmek için çalışmalar yapılması,

Sağlık

• Trabzon Çocuk ve Onkoloji hastanelerinin faaliyete geçirilmesi,

• KTÜ Farabi Hastanesi’nde tedavi gören hastaların yakınları için misafirhane yapılması,



2.4. Paydaş Analizi
Odanın hizmetlerinden etkilenen ve hizmetleriyle odayı etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar odanın dış pay-

daşıdır. 

İç Paydaş olarak tanımlanan yönetici ve çalışanlar, odanın Güçlü ve Zayıf yönlerinin berlirlenmesinde başvu-
rulan ilk kaynaklardır.

Bunun yanında Odanın verdiği hizmetler ve odacılık ile ilgili olarak ülkemizde ve dünyadaki gelişmeleri de en 
iyi biçimde dış paydaşlarla analiz edebilme imkanı vardır. Yani bu anlamda olumlu ve olumsuz akımların belirlen-
mesinde Dış Paydaşlardan faydalanılmıştır.

İÇ PAYDAŞLARIMIZ

Meslek Komiteleri

Meclis

Yönetim Kurulu

Disiplin Kurulu

Komisyonlar (Hesapları İnceleme Komisyonu ve diğer Komisyonlar)

Trabzon TSO Çalışanları

Trabzon Avrupa Birliği iş Gelştirme Merkezi (ABİGEM)

DIŞ PAYDAŞLARIMIZ ETKİ/ÖNEM

TOBB Stratejik Ortak

Valilik Faaliyetlerini İzle

Büyükşehir Belediyesi Faaliyetlerini İzle

İlçe Belediyeleri Faaliyetlerini İzle

Karadeniz Teknik üniversitesi Birlikte Çalış

Trabzon Ticaret Borsası Stratejik Paydaş

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Stratejik Paydaş

Doğu Karadeniz İhracatçıları Birliği Birlikte Çalış

Trabzon Esnaf Odaları Birliği Birlikte Çalış

Trabzon İl Milli Eğitim Müdürlüğü Birlikte Çalış

Trabzon’da bulunan Meslek Örgütleri Birlikte Çalış

Tarbzon’da bulunan Sivil Toplum Örgütleri Birlikte Çalış

Doğu Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Stratejik Paydaş

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Stratejik Paydaş

KOSGEB Tarabzon Hizmet Merkezi Müdürlüğü Stratejik Paydaş

TSE Trabzon Temsilciliği Birlikte Çalış

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı il Müdürlüğü Birlikte Çalış

Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Birlikte Çalış

Trabzon Vergi Dairesi Birlikte Çalış

Trabzon Defterdarlığı Birlikte Çalış

Sosyal Güvenlik Kurumu il Müdürlüğü (SGK) Stratejik Paydaş

İŞKUR İl Müdürlüğü Stratejik Paydaş
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TR90 Bölgesi Ticaret ve Sanayi Odaları Stratejik Paydaş

TR90 Bölgesi Ticaret Borsaları Stratejik Paydaş

Diğer Ülkelerin Ticaret ve Sanayi Odaları Birlikte Çalış

Diğer Kamu Kurumları İl ve Bölge Müdürlükleri Faaliyetlerini İzle

Konsolosluklar ve Yabancı Misyon Faaliyetlerini İzle

Yerel ve Ulusal Basın Yayın Kuruluşları Stratejik Paydaş



2.5. GZFT Analizi

Güçlü Yönler:

• Trabzon’un en büyük sivil toplum örgütü olması,

• Kurumun köklü geçmişinden kaynaklanan iş kültürü ve tanınırlığı,

• Oda hizmet binasının merkezi konumu ve teknolojik altyapısının yeni ve güçlü olması,

• Odanın ve odayı temsil eden bireylerin toplumda ve kurumlar arasında saygın bir imaja sahip olması,

• Kurum personelinin farklı alanlarda deneyimli ve eğitimli olması,

• TOBB Oda Borsa Akreditasyon sistemi ve TS-EN-ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi 
olması,

• Sürekli gelişime açık olması,

• Karar alıcılar tarafından görüş ve önerilerine önem verilen bir oda olması,

• Güçlü mali yapıya sahip olması,

• Güçlü bir kurumsal yapıya sahip olması,

• Medya ile ilişkilerinin güçlü olması,

• Üyelerle ilişkilerinin güçlü olması

• Yönetimde süreklilik ve kurumsallık,

• Güçlü İştiraklere sahip olması (ABİGEM, Proje Ofisi gibi),

• Proje kapasitesinin yüksek olması,

• Önemli konularda bünyesinde temsilcilikler barındırması,

• Güçlü bir bilgi merkezi konumunda olması,

• Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapması,

• Dünyanın farklı ülkelerinden 27 Ticaret ve Sanayi odası ile işbirliği protokolü imzalamış olması,

• Eğitim ve teknolojilerdeki gelişmeleri takip ediyor olması,

• Güncel ve yeni stratejiler geliştirme azmi,

Geliştirilmeye Açık Yönler:

• Üyeleri ile arasındaki iletişimin yeterli olmaması,

• Üyelerin belirili konularda (sektörel teşvikler gibi) yeterince bilgilendirilememesi,

• Tanıtım faaliyetlerinin yeterli düzeyde olmaması,

• Üye bilgilerinin güncellenmesi konusundaki aksaklıklar,

• Hizmetlerin daha hızlı verilebilmesi için gerekli teknolojik altyapının yeterli olmaması,

• Üyelerin oda etkinliklerine katılımının düşük olması,

• Çalışan performans yönetim sisteminin daha etkin hale getirilmesi,

•  Sanayi ile ilgili hizmetlerin daha çeşitlendirilerek geliştirilmesi,

• Ar-Ge faaliyelerinin geliştirilmesi,

• Oryantasyon eğitimlerinin daha etkili hale getirilmesi,
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• İç iletişimin daha etkili hale getirilmesi,

• Hizmetlerin online ortama taşınması,

• Etkinliklerin duyurulmasının daha etkili biçimde yapılması ve katılımın artırılması,

• Üyelerdeki oda algısının daha iyi yönetilmesi,

• Üyelerin zorunlu kayıt olmasının çalışanları rehavete sürüklemesi,

• Çalışanlar kendilerini daha fazla geliştimesi,

• Çalışanlar arasında rekabet ortamının olmaması,

• Yönetimin üyelerle birebir iletişime yeteri kadar geçemiyor olması,

• Üniversite sanayi işbirliği çerçevesinde şirketlere kurumsal eğitimlerin verilememesi,

Fırsatlar:

• Rusya-Gürcistan ve Ukrayna pazarlarına yakınlık,

• Bölgenin kültür balıkçılığına uygun olması,

• Demir yolunun hayata geçmesi ile oluşacak yüksek ticaret kapasitesi,

• Yatırım Adası ve Lojistik merkezinin hayata geçmesi ile oluşacak ticari aktiviteler ve Limanın öneminin 
artması,

• Teknoloji üssünün yaratacağı katma değer,

• Karadeniz kış turizmi master planının hazırlanması ile yaşanacak ticari yoğunluk,

• DOKA ve DOKAP tarafından sunulan hibe ve desteklerin yaratacağı fayda,

• Köklü bir üniversite ve teknoparkın olması ve yenilerinin de kurulma çalışmaları,

• Hizmet sektörünün ulusal ve uluslararası bazda gelişiyor olması,

• Avrupa Birliği fonları,

• Katılım sağlanılan ulusla ve uluslararası Turizm fuarlarının yaratacağı pozitif etkiler,

• Turizmde yeni destinasyon ve merkezlerin oluşturulması,

• İkinci bir devlet üniversitesinin kurulacak olması,

• Tarım vehayvancılıkta teknolojik gelişmelerin desteklenmesi,

• Meslek odalarının bölgenin gelişmesinde daha etkin görev ve sorumluluk alıyor olması,

• Yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesi ve desteklenmesi,

• Fındığın stratejik ürün olması,

• Arapların ilimize yoğun olarak gelmeleri,

• Güçlü balıkçılık florasına sahip bölge olması,

Tehditler:

• Ülkede yaşanan terör olaylarının ekonomiyi, özellikle de turizmi olumsuz etkilemesi,

• Gelir dağılımındaki dengesizlikler,

• Mesleki eğitimlerin yetersiz oluşu,



• Sektörlerdeki kalifiye işgücünün başka bölgelere göçü,

• İşletmelerde birleşme ve işbirliği kültürünün gelişmemiş olması,

• Yatırımcıların karşılaştığı bürokratik engeller,

• Ekonomi ile paralel olarak risklerin artması,

• Sanayi alanındaki gelişmelerin hizmet sektörüne oranla daha az olması,

• Kamu teşvik ve hibelerinden yeterince yararlanılamaması,

• Kayıt dışı ekonominin varlığı, 

• Bölgedeki STK’ların ortak faaliyetler geliştirememesi,

• Bölgedeki işletmelerin kurumsallaşamaması,

• Plansız imar ve şehircilik anlayışı,

• Nitelikli işsizlik,

• Kulanılabilir tarım arazilerinin azalması,

• İnşaat ve müteahhitlik sektörnünün durumunun iyi olmaması,

Tüm bilgiler ışığında, odanın durumunu ortaya konmuş ve Gelecek Planlaması için girdi teşkil etmiştir. Bu 
çerçevede Odanın geleceği planlanmış ve “Stratejik Plan Master Dokümanı” olarak hazırlanmıştır.
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3. MALİYETLENDİRME /
İZLEME DEĞERLENDİRME

Planın maliyetlendirmesi Faaliyetler bazında hazırlanmış olup, 

• Zamanlama, 

• Maliyetlendirme, 

• Maliyetlerin Bütçe kalemleriyle ilişkilendirilmesi, 

• Sorumluların belirlenmesi, 

• Faaliyetin gerçekleştiğinin ispatı için kanıtlar 

Faaliyetler bazında belirlenmiştir.

Performans göstergeleri ve göstergelerin hedefleri ise Hedefler bazında hazırlanmıştır.

İzleme değerlendirmenin sağlıklı biçimde yürütülmesi için, Hedefler ve hedeflere ilişkin Faaliyetler, yukarı-
da verilen bilgiler ışığında Yıllık İş Planları olarak EXCELL dosyasında hazırlanmıştır. 








