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Önsöz   
Dünyada sayıları 12 bini bulan ticaret ve sanayi 

odaları, iş dünyasının en büyük global temsilcisi 

konumu ve apolitik yapısıyla üyelerinin daha 

üretken olmasını, birbirleri ile işbirliğini ve rekabet 

yeteneklerini kuvvetlendirmeyi amaçlayan 

kurumlardır.  

Türk özel sektörünün global ölçekte rekabetçiliğini 

geliştirmesi ve AB ile entegrasyonu Türkiye’nin en 

politik meselelerinden birisidir. Artık Türk 

işletmeleri, geleneksel yönetim modelinden bilgi 

tabanlı yönetim modeline geçişi sağlamak 

zorundadır.   

Özel sektörün gelişimini teşvik etmek, şirketlerin kapasitelerini artırmak, 5174 sayılı Kanun 

kapsamında sayılan hizmetleri sunmak amacıyla kurulan Türk ticaret ve sanayi odaları özel 

sektörün dünya ve AB’ne uyum kabiliyetinin tesisi konusunda çok önemli bir misyona sahiptir.  

1926 yılında kurulan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 7900 üyeye hizmet veren, her yıl 

yaklaşık 1000 yeni üyenin giriş yaptığı büyük bir mesleki kuruluştur.  Kahramanmaraş Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın ana politikası, tabandan yukarı doğru bilgi akışı ile oluşmakta ve bu da kamuoyu 

farkındalığını ve temsil kabiliyetini güçlendirmektedir. 

Kahramanmaraş 1000’e yakın üretici şirketiyle; tekstil, metal sanayii, elektrik üretiminde, 

çimento ve kağıt sektöründe Türkiye üretiminde ciddi bir paya sahip olup, son 10 yılda 5,5 milyar 

dolar özel sektör yatırımı yapmış, 130 bin kişilik istihdamı, 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2 

milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşmıştır.  

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, şehrimizin bugünkü ekonomik performansını 

sürdürülebilir kılmak, sanayiden tarıma, ihracattan turizm sektörüne tüm potansiyeli harekete 

geçirmek için tüm gücüyle çalışmaktadır. Sanayide uzmanlaşma ile birlikte yeni sektörlerin, yeni 

sanayi alanlarının, yeni pazarların ve inovasyon kapasitesinin artırılması politikası çerçevesinde; 

üyelerin sorunlarının ve taleplerinin meslek komitelerinde ve Meclis toplantılarında 

somutlaştırılarak, Yönetim kurulunca politika ve stratejiye dönüştürülerek icraatların 

gerçekleştirilmesi ve projelerin hayata geçirilmesi şeklinde işleyen bir çalışma sistemi 

kurulmuştur. Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın ana stratejisi üç ana kategoride 

incelenmektedir: 

1. Kent Rekabetçiliğine Katkı  

2. Özel Sektörün Temsili 

3. Özel Sektörün Geliştirilmesi 
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Bu itibarla, 2015-2018 dönemini kapsayan Stratejik Planımız rekabet, temsil ve kentsel gelişim 

konularına odaklanan bir yapıya sahip olacak ve eylemlerimize yansıyacaktır. Bu çalışmanın, tüm 

bilgi kullanıcılarına ve politika yapıcılarına yararlı olmasını, şehrimizin ekonomik ve sosyal 

kalkınmasına katkı sağlamasını diliyorum.  
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1. GİRİŞ 

Dünyada yaklaşık kırk yıldır hüküm süren küreselleşme olgusuyla birlikte değişen koşullara uyum 

sağlamada başarı gösteren işletmeler olağanüstü yeni fırsatlara ulaşırken, değişime ve yeni 

kurallara uyum gösteremeyen, yeniden yapılanamayan işletmeler büyük bir tehdit altında 

bulunmaktadır.  

Bu süreçte, işletme üst yönetimlerinin yeni işletme çevresini ve yeni kuralları doğru anlamaları, 

karar süreçlerini buna göre dizayn etmeleri, insan kaynaklarını eğitim yoluyla geliştirerek küresel 

ekonomiye uyum yeteneklerini artırmaları gerekmektedir. 

Özellikle Türkiye ile Avrupa Birliği’nin ekonomik ve ticari ilişkilerinde dönemin yeni şartlarına 

yönelik olarak Türk işletmelerinin rekabet edebilmeleri için uyum yeteneğinin geliştirilmesi 

Türkiye’nin en stratejik ve politik meselelerinden birisidir. Türkiye, ticaret ve sanayi odalarının 

performansı ve ekonomi yönetiminin yenilikçi ekonomi politikaları ile rekabet yeteneğini 

artırmak ve yapısal dönüşümü sağlamak suretiyle 2023 hedeflerine ulaşabilecektir.  

Hititlerden Osmanlıya, tarihin her döneminde ekonomik kalkınma bakımından önder yerleşim 

alanları arasında bulunan Kahramanmaraş, bugün de Türkiye’nin önemli bir üretim merkezi 

konumundadır.  

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, reel sektörün rekabet gücünü artırmayı ve 

uluslararasılaşmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan Stratejik Plan ile KMTSO kentin 

sosyoekonomik yapısını değerlendirmek, dış ve iç analizleri ile güçlü ve zayıf yanları, tehdit ve 

fırsatları inceleyerek, Oda akreditasyon kılavuzunun öngördüğü şekilde stratejik amaçlar ve alt 

amaçlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. 

Geleceği tasarlamak ve operasyonel riskleri en aza indirgemek adına KMTSO amaç ve hedeflerini 

uzun süredir sistematik olarak belirlemekte ve eylem planlarını oluşturmaktadır.  

Iç ve dış paydaşlarının görüşlerini dikkate alan, katılımcı, çağın gereklerine göre kendini 

yenileyen dinamik yapısı ile stratejik planın, KMTSOnun kurumsal kapasitesini artırması 

hedeflenmektedir. 

2015-2018 dönemini kapsayan KMTSO Stratejik Planı, periyodik olarak gözden geçirme 

çalışmaları ile güncellenecektir.  
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2. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI 
 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 

çerçevesinde hazırlanmış olan Stratejik Planını 2015 yılında güncelleme çalışmasını başlatmıştır. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2011-2014 dönemine ilişkin faaliyetlerini kapsayan 

planda, Oda’nın stratejik planlama yaklaşımı misyon, vizyon ve temel değerlere göre 

şekillenmiştir.  

Güncelleme çalışmasının etkili ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesi için Oda’nın farklı 

birimlerinden çalışanların yer aldığı 5 kişilik bir stratejik planlama ekibi koordinasyonunda 

hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Stratejik planlama ekibi ilk toplantısını 22 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirmiş, bilahare birim 

sorumlularının da içinde bulunduğu geniş katılımlı bir grubun katkılarıyla çalışmalar 

yürütülmüştür. 

Planın hazırlanmasında en önemli kaynaklar olarak görülen strateji çalışmalarında analiz sentez 

teknikleri kullanılarak daha etkin ve katılımcı bir planın hazırlanması amaçlanmıştır. Stratejilerin 

oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilen mevcut durum analizinde, ikincil ve birincil 

verilerin (anket, görüşme ve odak grup görüşmeleri) toplanması ve değerlendirilmesi 

sağlanmıştır. Paydaşların görüş, öneri ve beklentilerine verilen önemin bir parçası olarak 

gerçekleştirilen toplantılar ve anket çalışması titizlikle takip edilmiş, değerlendirilmiş ve planın 

oluşmasına girdi teşkil etmiştir. Benzer şekilde ikincil veriler de analiz edilerek mevcut durumun 

tespitinde kullanılmıştır. 

Stratejik Plan çalışmasının ilk aşamasında gerçekleştirilen durum analizi, çevre analizi ve içsel 

analiz olarak ele alınmıştır. 

Çevre analizi çalışmasında; dünyadaki ve Türkiye’deki durum ve beklentiler; politik, ekonomik, 

sosyal ve teknolojik değişim ve gelişmeler ışığında ele alınmıştır. Bu çerçevede, ikincil 

kaynaklardan elde edilen veriler değerlendirildiği gibi, anket, odak grup ve görüşmeler yoluyla 

elde edilen veriler de dikkate alınarak analiz yapılmıştır. 

Kurum içi analiz; kaynak ve yetkinliklerimizin analizi yoluyla gerçekleştirilmiştir. Kaynak ve 

yetkinlik analizinde, kurum içi ikincil veriler, anket, görüşmeler ve odak grup görüşmeleri yoluyla 

elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 

İç paydaş olarak tüm çalışanlara yönelik anket yöntemiyle SWOT çalışması yapılmış, 13 Kasım 

2014 tarihinde de Oda’nın yönetsel fonksiyonlarını üstlenen çalışanlarının katılımlarıyla, 

kurumun güçlü yönlerinin, zayıf yönlerinin ve zayıf yönlere ilişkin geliştirme önerilerinin 

belirlendiği SWOT analizi çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 
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Paydaş analizinin bir diğer ayağını oluşturan dış paydaşların görüşleri de aynı titizlikle ele 

alınmıştır. İlk olarak, Oda’yı yakından tanıyan ve birlikle çalışmalar yapılan tüm dış paydaşlar 

belirlenmiştir. Paydaşlar hakkında yapılan önceliklendirme ve değerlendirme çalışmaları 

sonucunda ise analize dahil edilecek paydaşlar saptanmıştır. Oda ile doğrudan işbirliği içinde 

olan, uygulamaları ile Oda faaliyetlerini etkileyen ve Oda çalışmalarından etkilenen paydaşlara 

anket yöntemiyle SWOT çalışması uygulanmıştır.  

İç ve dış paydaşlar ile gerçekleştirilen SWOT analizleri ile odak grup çalışmaları doğrultusunda 

belirlenen “Güçlü Yönler, Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler”, kurumsal SWOT analizinin 

temellerini oluşturmuştur. Söz konusu çalışmalardan edinilen bilgiler ışığında kurumsal stratejik 

alanlar ve amaçlar belirlenmiştir. 

Stratejik Planın “Geleceğe Bakış” bölümünün oluşturulduğu ikinci aşamasında, proje ekibinin 

yönlendirmeleri ve başta yönetici kadrolar olmak üzere ilgili tüm çalışanların katılımları ile 

stratejik amaçlar ve alt amaçlar belirlenmiş, 23 Aralık 2014 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından 

gözden geçirilmiştir. Birim sorumluları ile yapılan ortak çalışma sonucunda stratejik amaçlar ve 

alt amaçlar çerçevesinde yürütülecek faaliyetler ve hedefler belirlenmiş, maliyet öngörüleri 

yapılmıştır. 

 

Şekil 1. Stratejik Yönetim Süreci 
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3. DURUM ANALİZİ 
 

Stratejik planlama sürecinin ilk aşaması olan durum analizinde ‘nerede olduğumuz’ ve ‘ne 

yaptığımız’ belirlenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda durum analizi, Oda’nın içerisinde bulunduğu 

global ortamı inceleyen “Çevre Analizi”, veri ve kaynak analizi ile Oda’nın stratejilerini 

belirlemede önemli bir fonksiyonu bulunan paydaş analizlerini kapsayan “İçsel Analiz” ve 

Oda’nın güçlü ve zayıf yönleri ile dışsal ve içsel tehdit ve fırsatları ortaya koyan “SWOT” Çalışması 

sırasıyla ele alınmıştır. 

3.1. ÇEVRE ANALİZİ  
Çevre analizinde, Türkiye’deki ve dünyadaki politik, ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerin 

kuruluşu etkileyen boyutlarıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, kurumun geleceğe 

yönelik öngörüleri bu boyutlar çerçevesinde ortaya konulabilmektedir. 

Ekonomideki gelişmeler ve sorunlar, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejilerinin 

belirlenmesinde önemli bir etken olarak ortaya çıkmaktadır. Dünyadaki ve Türkiye’deki 

konjonktürel ekonomik gelişmeler ve beklentiler aşağıda özetlenmiştir. 

 

3.1.1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ DURUM VE BEKLENTİLER 

2014 yılının ikinci yarısında jeopolitik risklerin artışı global büyüme üzerinde risk unsuru olarak 

ön plana çıkmış; Orta Doğu'daki karışıklıkların yanı sıra Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlikler 

küresel ekonomi üzerinde baskı yaratmıştır. 

Küresel ekonomik büyüme kriz öncesindeki düzeyin, kriz sonrasındaki hızlı toparlanma 

döneminin ve beklentilerin gerisinde kalan ve ülkeden ülkeye büyük farklılıklar gösteren bir 

tempo ile devam etmekte, piyasalardaki dalgalanma ve geleceğe dönük göstergeler sorunların, 

dengesizliklerin ve kırılganlığın arttığına işaret etmektedir. Avrupa'daki zayıf görünüm kaygı 

vermekte, büyümenin yavaş seyretmesi işsizliğin pek çok ülkede önemli bir sorun olarak varlığını 

sürdürmesine, dünya ticaretinin daralmasına, doğal kaynaklar üzerindeki hegemonya 

mücadelesinin sertleşmesine, Türkiye özelinde ihracat olanaklarının azalmasına ve ihraç ürünleri 

profilinde seviye düşmesine neden olmaktadır.  

OECD'ye göre dünya ekonomisi kriz öncesindekinin gerisinde, son üç yıllık dönemdekine benzer 

ve geleceğe dönük beklentilerin altında kalan ılımlı bir tempo ile büyümeye devam etmektedir. 

2014 yılı küresel büyüme oranı için Mayıs 2014 raporunda yer almış olan %3.6'lık tahmin Eylül'de 

%3.2'ye indirilmiş, bunda başta Çin olmak üzere genç sanayi ülkelerindeki yavaşlama etkili 

olmuştur.  
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Toparlanma süreci ABD'de güçlü, Çin ile Japonya'da trendlere uygun, Hindistan'da ise güçlenerek 

devam etmekte, Avro Bölgesindeki büyümenin kısa vadede zayıf seyrini sürdürmesi, Brezilya'nın 

ise resesyondan yavaş tempo ile çıkması beklenmektedir. 

OECD, Eylül'de Avro Bölgesi, ABD ve Japonya için bu yılın Mayıs ayında yapmış olduğu büyüme 

tahminlerini de aşağı çekmiş, Avro Bölgesi için Mayıs ayında %1.2 olarak belirlediği büyüme 

tahminini Eylül'de %0.8'e, 2015 yılı büyüme tahminini ise %1.7'den %1.1'e indirmiştir. ABD 

ekonomisinin 2014 yılı büyüme tahminini %2.6'dan %2.1'e, 2015 tahminini ise %3.5'ten %3.1'e 

çekmiştir. Çin'e ilişkin öngörülerinde ise değişiklik yapmamıştır. 

Benzer şekilde IMF de küresel ekonomik büyüme tahminlerini bu yıl içinde üçüncü defa 

düşürmüş, 2014 ve 2015 yılı için %3.4 ve %4.0 olan tahminlerini %3.3 ve %3.8 olarak revize 

etmiştir. Almanya, Fransa ve İtalya için beklentilerini aşağı çeken IMF, gelişmiş ekonomilerin 

parasal destekleri sürdürmesinin önemine işaret etmiştir. Raporda ABD için bu yıl %1.7 olan 

büyüme beklentisi %2.2'ye yükseltilirken, Avro Bölgesi beklentileri ters yönde %1.1'den %0.8'e 

indirilmiştir. 

Büyük ekonomilerin gidişatlarındaki farklılaşma makroekonomik politika gereksinimlerinin de 

farklılaşmasına yol açmaktadır. Bununla birlikte, pek çok ülkenin borç yüklerini sürdürülebilir 

düzeylerde tutabilmek için mali konsolidasyona daha çok yönelmek ihtiyacında oldukları bir 

süreçte önde gelen bütün gelişmiş ekonomilerde parasal koşulların büyümeyi desteklemeye 

devam etmesi beklenmektedir. Büyümeyi sürdürebilmek için bazı ülkelerin yapısal reform 

fırsatlarını değerlendirmeleri ve uygulamadaki etkinliği artırmaları, diğer bazılarının ise rekabeti 

ve istihdamı artırıcı önlemlere daha fazla ağırlık vermeleri gerekmektedir. 

Ağustos ve Eylül aylarında küresel piyasalardaki risk algısının dalgalı bir seyir izlediği görülmüş, 

bu duruma Orta Doğu'daki artan gerilimler ile Ukrayna krizi ve ABD Merkez Bankasının parasal 

sıkılaştırmaya beklenenden daha erken başlayabileceği kaygısı kaynaklık etmiştir. Eylül ayının 

ikinci yarısında ABD Doları tüm paralara karşı değerlenirken riskten kaçma eğilimi güçlenmiş, 

emtia fiyatları gerileme eğimine girmiş, gelişmekte olan ekonomilere ilişkin kırılganlık algılaması 

kontrolsüz bir şekilde artmıştır. Öte yandan küresel ticaret hacmi daralma sinyalleri vermeye, 

rekabet koşulları bozulmaya başlamıştır. Jeopolitik gelişmeler ise bu süreci daha da başa 

çıkılması güç hale getirmektedir. Tüm bu faktörlerin birbirlerini karşılıklı olarak tetikleyerek 

tırmanış eğilimini sürdürmesi ve sorunları giderek daha da ağırlaştırması göz önünde tutulması 

gereken ciddi bir olasılık haline gelmiştir. 

ABD ekonomisinin krizden çıkış hızının diğer ülkelere göre daha yüksek seyretmesi, ikinci 

çeyrekteki rakamların beklenenden de olumlu gelmesi ve büyümedeki istikrar FED'in parasal 

sıkılaştırma politikasının uygulanması sürecini hızlandırması olasılığını küresel ekonominin 

gündeminde tutmaya devam etmekte olup, bu nedenle gelişmekte olan ülkelere yönelik 

sermaye girişlerinin önümüzdeki dönemde baskı altında kalacağına yönelik görüşler ağırlık 

kazanmaktadır. Söz konusu ülkelere yönelik portföy akımlarının Ağustos ayında ivme kaybetmiş 

olması bu görüşleri destekleyici niteliktedir. Avrupa Merkez Bankası (AMB) Başkanı Draghi 02 

Ekim'de varlık teminatlı menkul kıymetleri Ekim ortasından itibaren almaya başlayabileceklerini 

ve programlarının en az iki yıl süreceğini açıklamış olmasına karşın AMB'nin parasal genişleme 
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politikasının FED'in sıkılaştırıcı adımlarını dengelemekte ne denli etkili olacağını zaman 

gösterecektir. Bu bağlamda son dönemde Çin Merkez Bankasının da AMB'nin parasal genişleme 

politikasına katılması olasılığının gündeme gelmiş olduğunu, henüz resmi bir açıklama 

yapılmamış olmakla birlikte Çin Merkez Bankası'nın (PBOC) ülkedeki en büyük bankalar için 

toplam 500 milyar Yuan (81.35 milyar ABD Doları) tutarında likidite enjekte edeceğini ifade etmiş 

olduğunu da not etmekte yarar vardır. 

 

3.1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DURUMU VE BEKLENTİLER 

Türkiye ekonomisinin 2010 ve 2011 yıllarında %9.2 ve %8.8 olarak gerçekleşen yüksek büyüme 

performansı 2012 yılında keskin bir düşüşle %2.1'e gerilemiş, 2013 yılında biraz ivme kazanarak 

%4.2'ye yükselmiştir.  

2014 yılının son çeyreğinde %2.6 oranında büyüme kaydederek beklentilerden daha olumlu bir 

performans sergileyen Türkiye ekonomisi, yatırım kalemindeki zayıf seyir ve son çeyrekte net 

ihracatın büyümeye katkısının negatife dönmesi sonucunda 2014 yılında %2.9 büyüme oranı ile 

Orta Vadeli Program'da öngörülen %3.3'lük büyümenin de altında kalmıştır.  

2014 yılında TL'nin değer kaybına bağlı olarak milli gelir 823 milyar ABD Dolarından 800 milyar 

ABD Doları seviyesine gerilerken, 2013 yılında 10,822 ABD Doları olan kişi başı GSYH, 2014 

yılında 10,404 ABD Doları olarak gerçekleşmiştir. 2014 yılında büyümenin ana kaynağını net 

ihracat ve tüketim oluşturmuş, TCMB'nin uyguladığı sıkı para politikası ve hükümetin kredi 

kullanımını azaltıcı önlemleri özel tüketim harcamalarını sınırlandırmış, iç talep ivme 

kaybetmiştir. 2014 yılında yatırımların milli gelire katkısı ise negatif olmuştur. 

Üretim bazında değerlendirildiğinde, genel olarak GSYH'de en yüksek paya sahip olan hizmetler 

sektörü yıl boyunca büyümeye en fazla katkı sağlayan sektör olmuştur. Milli gelirde payı yaklaşık 

%9 olan tarım sektörü, kuraklık nedeniyle 7 yılın ardından ilk defa milli geliri düşürücü yönde 

etkilemiştir.  

Sanayi sektörünün katkısı son çeyrekte 0.6 puana inerek peş peşe 4 çeyrektir azalış eğilimi 

sergilemiştir. 2013 yılının üçüncü çeyreğinden bu yana ivme kaybeden inşaat sektörü ise 2014 

yılının son çeyreğinde 8 dönemden bu yana ilk kez daralmış ve GSYH'ye düşürücü yönde etkide 

bulunmuştur. 

Hükümet tarafından 08 Ekim 2014 tarihinde açıklanan Orta Vadeli Program'da (OVP) 2014-2017 

büyüme hedefleri aşağı, enflasyon ve işsizlik hedefleri ise yukarı yönlü revize edilmiştir. OVP'de 

enflasyonla mücadele ilk öncelik olarak yer almış, cari açık ikinci, yapısal reformlar ise üçüncü 

öncelikli hedef olarak belirlenmiştir. 2015-2017 dönemine ilişkin %4.0-5.0 bandında büyüme, 

%5.0-9.0 bandında enflasyon, %9.0 civarında işsizlik ve %5.0 civarında cari açık tablosunu ortaya 

koyan raporda, ihracatta ve ithalatta dengeli artış beklentisi yer almıştır. OVP, kimi 

ekonomistlerce istikrardan yana, muhafazakar bir yaklaşım sergileyen gerçekçi bir program gibi 

yorumlanmakla birlikte içinde bulunulan belirsizlik ortamı ve yaklaşan seçim döneminde 
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istikrarın, özellikle de enflasyon ve ABD Doları kuru için yapılan varsayımların "tutturulabilir" 

olmadığı da dile getirilmektedir. 

2014'ün ikinci çeyreğinde mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış GSYH bir önceki çeyreğe göre 

%0.5 gerilemiştir. Bu durum 2012'nin 1. çeyreği dışında bir önceki çeyreğe göre hep büyüme 

göstermiş olan ekonominin son iki yıllık dönemde ilk kez olmak üzere daraldığı anlamına 

gelmektedir. Söz konusu daralma bir önceki çeyreğe kıyasla tüketim, yatırım, kamu harcamaları 

ve ihracat kalemlerinin hepsinde meydana gelen düşüşten kaynaklanmış, tüketim %0.4, özel 

yatırımlar %0.7, kamu harcamaları %3.3, ihracat %0.7 oranında gerilemiştir. İthalatta ise %1.3 

oranında artış kaydedilmiştir. Böylece ikinci çeyrekte net ihracatın büyümeye çeyreklik katkısı 

negatif olmuştur. Yılın ikinci çeyreğinde birinci çeyreğe göre artış gösteren tek kalem ise %1 ile 

stoklar olmuştur. 

Yıllık bazda bakıldığında ikinci çeyrekte gerçekleşen %2.1 oranındaki büyümeye en güçlü katkıyı 

1.5 puan ile net dış ticaret (%5.5 artan ihracat ve %4.6 daralan ithalat sayesinde) yapmıştır. 

Sadece %0.4 artış göstermiş olan tüketim harcamalarının katkısı ise 0.5 puan ile yerinde 

saymıştır. Bu dönemde sabit fiyatlarla hanehalklarının nihai tüketim harcamaları %0.4 artarken 

devletin nihai tüketim harcamasındaki artış %2.4 olmuştur. Öte yandan toplam yatırım 

harcamaları %3.5, özel sektörün makine-teçhizat yatırımları %7.6, kamunun yatırım harcamaları 

ise %0.9 azalmıştır. Bazı analistler bu duruma yerel seçimler nedeniyle bir kısım harcamaların 1. 

çeyreğe çekilmiş olmasının ve geçen yılın aynı döneminde kamu yatırım harcamalarının büyük 

oranda artırılmış olmasının yarattığı negatif baz etkisinin de rol oynadığı görüşündedirler. İkinci 

çeyrekte önceki yılın aynı dönemine göre özel sektör inşaat yatırımlarında %4.3, kamu inşaat 

yatırımlarında ise %1.3 artış kaydedilmiş, inşaat sektöründeki büyüme %2.6 olarak 

gerçekleşmiştir. İmalat sanayisi ile finans ve sigorta faaliyetlerindeki büyüme oranları ise sırasıyla 

%2.0 ve %7.1 olmuştur. 

2015’e seçim atmosferi ile başlayacak olan Türkiye’nin 2015’te üretime ve inovasyona 

odaklanması gerektiği, bunun için yeni bir ekonomik modele ihtiyaç olduğu çağrıları 

kuvvetlenerek devam etmektedir.  

Yıllık büyüme beklentisi, riskler, fırsatlar, zafiyetler ve öncelikler söz konusu olduğunda üzerinde 

yaygın fikir birliği bulunan konular zor ve belirsizliklerle dolu bir döneme girildiği; yıllık büyüme 

oranının %4'ün altında kalacağı; IŞİD kaynaklı gerginlikler ile FED'in parasal sıkılaştırma 

politikasının ve Avrupa'daki durgunluğun en önemli dış tehditleri oluşturduğu; FED kaynaklı bir 

likidite daralması ile karşılaşılması durumunda Avrupa Merkez Bankası'nın uygulayacağı parasal 

genişleme politikasının sorunları hafifletici rol oynamasının ihtimal dahilinde olduğu; ekonominin 

en önemli zafiyetlerinin dış kaynak bağımlılığı, düşük tasarruf oranları, yüksek cari açık, yüksek 

enflasyon ve işsizlik olduğu; çözüm yolunun ise planlı kalkınmadan, istikrarlı ve sürdürülebilir 

büyümeden, yapısal reformlardan, tüketim yerine üretim ağırlıklı büyüme modelinden, sanayinin 

geliştirilmesinden, istihdamı artırmaktan, mali dengeleri sağlamlaştırmaktan, fiyat istikrarını 

sağlamaktan, finansal istikrarı korumaktan ve ihracatta katma değeri yüksek ürünlerin payını 

artırmaktan geçtiğidir.  



 

 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı (2015-2018) 

15.12.2014 

Türkiye, 2023 yılında milli gelirini 2 trilyon dolara, yıllık ihracatını ise 500 milyar dolara, fert 

başına milli gelirini 25.000 dolara çıkarmayı hedeflemektedir. Bu hedefleri sağlayabilmek adına 

bundan sonraki süreçte, ekonomik kalkınmanın üretim ve teknolojiyle, inovasyonla aranması 

gerektiği, Türkiye’nin çok daha yüksek katma değerli bir üretim yapısına geçmesi için üretimi ve 

istihdamı destekleyen yeni bir ekonomik modele acilen ihtiyaç olduğu değerlendirilmektedir. 

3.2. İÇSEL ANALİZ 
İçsel Analiz kapsamında; öncelikle kurumun iç yapısı analiz edilmiştir. Burada Kahramanmaraş 

Ticaret ve Sanayi Odası’nın sahip olduğu en önemli kaynak olarak görülen insan kaynağına, 

organizasyon yapısına ve yetkinliklere yer verilmiştir. 

 

3.2.1. KURUM İÇİ ANALİZ 

Kurum içi analiz; Oda’nın mevcut durumunu ve geleceğini etkileyebilecek, iç ortamdan 

kaynaklanan ve Oda’nın kontrol edebildiği koşulların ve eğilimlerin incelenerek güçlü ve zayıf 

yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Kurum içi analiz kaynak ve yetkinliklerin 

belirlenmesi ve analizi çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Buna göre kurum içi analiz, organizasyon 

yapımız ve kaynak ve yetkinliklerimiz başlıkları altında ele alınmıştır.  

 

3.2.1.1. ORGANİZASYON YAPISI 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı kanun çerçevesinde, 4 yıl için seçilen yetkili 

organları tarafından yönetilmekte ve denetlenmektedir. Oda’nın organları şunlardır: 

 Meslek Komiteleri 

 Oda Meclisi 

 Yönetim Kurulu 

 Disiplin Kurulu 
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Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışma modeli aşağıdaki şekildedir: 

 

 
Şekil 2. Temsil ve Hiyerarşi 

 

 

 
Şekil 3. Genel Çalışma Sistemi 

 

 

 

Üyeler 
Meslek 

Komiteleri 
Disiplin 
Kurulu 

Meclis 
Yönetim 

Kurulu 
Genel 

Sekreterlik 

YÖNETİM KURULUNCA 
İCRAATLARIN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
VE PROJELERİN 

HAYATA GEÇİRİLMESİ 

MECLİS TARAFINDAN GELEN 
KONULARIN POLİTİKA VE 

STRATEJİYE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

MESLEK KOMİTELERİNCE SEKTÖREL SORUN VE 
İHTİYAÇLARIN SOMUTLAŞTIRILMASI 

KMTSO ÜYELERİNCE SORUNLARIN VE TALEPLERİN MESLEK 
KOMİTELERİNE İLETİLMESİ  
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3.2.1.2. ÜYE DURUMU                                                                                                                                                                                                          

2014 Aralık ayı itibari ile 5.889’u faal, 2.255’i gayri faal olmak üzere 8.144 üyesi bulunmaktadır. 

Tablo 1. 01 Ekim 2014 İtibari İle Üye Dağılımları 

 FAAL ÜYE 
FAAL 

OLMAYAN 
ÜYE 

FAAL 
OLMAYAN 
ÜYE ORANI 

(%) 

TOPLAM 

Anonim Şirket 693 181 21 874 

Limited Şirket 2.221 1.459 40 3.680 

Şahıs Şirketi 1.990 4.415 69 6.405 

Kooperatif 158 369 70 527 

Kollektif Şirket 8 60 88 68 

TOPLAM 5.070 6.484 56 11.554 

 

3.2.1.3. İNSAN KAYNAKLARI                                                                                                                                                                                                           

Dünya hızla değişmekte ve kendisini yenilemektedir. Gerek siyasi devrimler, gerekse teknolojik 

devrimlerle birlikte; ülkeler ve kentler değişime uyum sağlayabildiği ölçüde başarılı olabilmekte, 

ülke bireylerini mutlu kılabilmektedir. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, insan kaynaklarını, sürekli gelişim felsefesi ile 

sürdürmekte olduğu hizmetlerini artıracak ve Oda’yı geleceğe taşıyacak en değerli kaynağı olarak 

değerlendirmektedir.  

Oda içindeki görevlerin yetkin çalışanlar tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla, görevlerin 

gerektirdiği ve çalışanların sahip oldukları nitelik ve beceriler her pozisyon için belirlenmiştir. 

Yönetim Kurulu tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, Odamız çalışanlarının katkı ve 

katılımlarını sistemli ve olabildiğince ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmek, aynı zamanda 

kişisel gelişimlerini desteklemek üzere “Performans Değerlendirilmesi Sistemi” kurulmaktadır.  

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda Aralık 2014 itibarıyla 27 çalışan görev yapmaktadır. 

Odamızdaki personelin hizmet yılları değerlendirildiğinde, hizmet süresi 5 yıla kadar olanların 

oranı  %44,4, 6 ila 10 yıl olanların oranı %29.6, 11–15 yıla kadar olanların oranı ise %7,5 16-20 yıl 

olanların oranı %14,8 ’dir. Buradan da Odadaki personelin konularında tecrübeli bir yapıda 

olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 2. Hizmet Yılına Göre Personel Durumu 

HİZMET YILI PERSONEL Payı (%) 

0-5 Yıl 12 44,4 

6-10 Yıl 8 29,6 

11-15 Yıl 2 7,5 

16-20 Yıl 4 14,8 

21 Yıl ve üzeri 1 3,7 

TOPLAM 27 100 

 

Odamızdaki personelin eğitim durumları değerlendirildiğinde, personelin %59’unun fakülte, 

%11’inin Yüksekokul, %14’ünün ise lise mezunu olduğu görülmekltedir. Buradan da eğitim 

seviyesi göz önüne alındığında kurumumuz çalışanlarının  %77 gibi yüksek oranda üniversite 

mezunu olduğu görülmektedir. Bu durum kurumun güçlü yanı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Tablo 3. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı 

EĞİTİM DURUMU PERSONEL Payı (%) 

İLKÖĞRENİM 2 7,4 

LİSE 4 14,8 

YÜKSEKOKUL 3 11,1 

FAKÜLTE 16 59,2 

YÜKSEKLİSANS 2 7,4 

DOKTORA - - 

TOPLAM 27 100 
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Tablo 4. Kadrosuna Göre Personel Dağılımı 

KADRO   ÇALIŞAN SAYISI 

GENEL SEKRETER 1 

GENEL SEKRETER YRD. 2 

MUHASEBE 1 

BİLGİ İŞLEM 1 

TİCARET SİCİL  MÜDÜRÜ 1 

TİCARET SİCİLİ MÜD.YRD. 1 

TİCARET SİCİLİ PERSONELİ 4 

DIŞ TİCARET UZMANI 1 

MAKİNA MÜHENDİSİ 1 

YAZI İŞLERİ SORUMLUSU 1 

PİYASA TETKİK MEMURU 1 

EVRAK KAYIT MEMURU 1 

K BELGESİ SORUMLUSU 1 

K BELGESİ PERSONELİ 1 

BASIN YAYIN 0 

HALKLA İLİŞKİLER – BAŞKANLIK ÖZEL KALEM 1 

PROJE YÖNETİCİSİ 1 

MESLEK KOMİTE SORUMLUSU 1 

AR-GE İSTATİSTİK 1 

EXPER 1 

DANIŞMA MEMURU 1 

ÇAYCI 1 

ŞOFÖR 1 

PAZARCIK TEMSİLCİSİ 1 

TOPLAM 27 
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3.2.1.4. GELİR-GİDER DURUMU 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıllara göre gelirleri ana kalemler itibariyle 

sıralanmıştır. Yıllık aidat toplam gelirler içerisinde %36,5 oranla en büyük gelir kalemi olmaktadır. 

Munzam aidat ise %27,3 oran ile aidat gelirlerini takip etmektedir.  

Tablo 5. Yıllara Göre Gelirler 

 
Kayıt 
Ücreti 

Yıllık 
Aidat 

Munzam 
Aidat 

Hizmet 
Gelirleri 

Belge 
Bedelleri 

Kira 
Gelirleri 

Sair 
Gelirler 

Toplam 

2007 148.160 545.615 393.600 256.968 15.122 15.150 212.901 1.587.516 

2008 137.940 524.307 445.689 282.757 25.590 1.750 166.282 1.584.315 

2009 142.340 800.277 358.872 290.804 45.552 1.000 190.662 1.829.507 

2010 151.320 561.096 552.981 294.011 45.652 300 219.429 1.824.789 

2011 187.100 1.162.278 841.583 285.671 81.159 1.250 319.417 2.878.458 

2012 179.305 775.728 849.253 312.425 120.454 2.000 338.802 2.577.967 

2013 291.640 1.398.248 858.595 398.752 125.055 2.700 415.007 3.489.997 

Toplam 1.237.805 5.767.549 4.300.573 2.121.388 458.584 24.150 1.862.500 15.772.549 

 

Tablo 6. Yıllara Göre Giderler 

 
Sair 

Giderler 
Personel 
Giderleri 

Hizmet 
Giderleri 

Basın 
Yayın 

Sabit 
Kıymet 

Genel 
Yön. 

Seyahat 
TOBB 
Aidatı 

Eğitim 
ve Fuar 

Bağış ve 
Yardımlar 

Toplam 

2007 43.736 402.412 247.195 36.334 38.363 13.144 42.017 118.366 43.172 64.674 1.049.413 

2008 78.882 603.273 253.333 35.977 29.524 16.506 28.861 167.237 59.220 102.386 1.375.199 

2009 97.356 593.444 300.828 40.272 76.562 28.181 37.544 81.710 30.824 113.542 1.400.263 

2010 75.436 670.672 429.468 76.490 76.562 14.873 59.317 89.952 33.433 1.642.707 3.168.910 

2011 80.770 766.124 561.161 302.094 269.461 11.840 99.835 138.432 104.614 225.674 2.560.005 

2012 121.114 925.539 578.700 194.003 35.292 9.695 48.300 274.200 147.953 123.840 2.458.636 

2013 107.293 991.194 621.048 126.284 19.461 29.682 118.570 245.320 294.044 129.573 2.682.469 

Toplam 604.587 4.952.658 2.991.733 811.454 545.225 123.921 434.444 1.115.217 713.260 2.402.396 14.694.895 
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Tablo 7. Yıllara Göre Gelir/Gider Karşılaştırması 

 GELİRLER GİDERLER FARK 

2007 1.587.516 1.049.413 538.103 

2008 1.584.315 1.375.199 209.116 

2009 1.829.507 1.400.263 429.244 

2010 1.824.788 3.168.910 - 1.344.122 

2011 2.878.458 2.560.005 318.453 

2012 2.577.967 2.458.636 119.331 

2013 3.489.997 2.682.469 807.528 

TOPLAM 15.772.548 14.694.895 1.077.653 

 

Üyelik yıllık aidat ve munzam aidat tahakkuk tahsilât tablosu incelendiğinde 2007 yılında tahsilat 

oranı %61 iken 2008 de bu oranın %54,1 ‘e düştüğü görülmektedir. 2009 da ise Oda seçimleri 

nedeniyle tahsilat oranının %70,4 ‘e çıktığı, 2010 yılında ise %53,8 ‘e düştüğü görülmektedir. 

2011 yılında ise Aidat Affından dolayı %79 ‘a yükseldiği, 2012 yılında %58 ve 2013 yılında  %71 

olduğu görülmektedir. Seçim dönemi ve Af dönemi hariç genel tahsilât oranına bakıldığında 

ortalamanın %64 olduğu görülmektedir.   

Tablo 8. Yıllara Göre Aidat Tahakkuk ve Tahsilatları 

 TAHAKKUK TAHSİLAT TAHSİLAT ORANI (%) 

2007 1.721.149 1.056.904 61,4 

2008 1.954.860 1.057.529 54,1 

2009 1.777.781 1.251.334 70,4 

2010 2.333.832 1.254.576 53,8 

2011 2.534.773 2.003.369 79,0 

2012 3.017.090 1.756.440 58,2 

2013 3.532.754 2.510.320 71,1 
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3.2.2. PAYDAŞ ANALİZİ 

Başlıca amacı, Kahramanmaraş ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme yapısına 

kavuşmasını teminen işletmelerin ve özellikle KOBİ’lerin gelişimine ve rekabet seviyelerini ulusal 

ve uluslararası piyasalarda artırmalarına yardımcı olmak olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 

Odası şehrin sorunlarının çözüme kavuşturulması; üretimde, ihracatta, istihdam ve sosyal 

gelişmişlikte üst sıralara çıkması, eğitim, sağlık, ulaşım altyapısının güçlendirmesi, özellikle 

büyükşehir olmasıyla birlikte, modern şehircilik uygulamalarının geliştirilerek Kahramanmaraş’ın 

yaşama kalitesinin yükseltilmesi için ön şart kamu kurumlarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın 

işbirliği ve koordinasyonunun kalitesine bağlı bulunmaktadır.  

Bu çerçevede, Odamızın 2015-2018 dönemine ilişkin Stratejik Planlama çalışmalarında tüm 

paydaş kuruluşlarımızın destek ve önerileri, Kahramanmaraş’ın yaşam kalitesinin ve ekonomik 

refahının artırılması bakımından, Odamızın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği faaliyet ve 

projelerinin niteliğini belirleyici niteliktedir.  

Oda’nın etkileşim içinde olduğu tarafların görüşlerinin dikkate alınması, stratejik planın 

sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını da artırmaktadır. Diğer yandan, Oda’nın 

hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların 

taleplerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin 

yapılması önem arz etmektedir. 

Paydaş analizi bölümünde, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın paydaşlarının 

belirlenmesi çalışması yapılarak paydaş listesi oluşturulmuştur. Oda’yı etkileme ve Oda’dan 

etkilenme durumları göz önüne alınarak, Oda’nın etkileşim içinde bulunduğu ilgili taraflar 

Oda’nın paydaşları olarak belirlenmiştir.  

Daha sonra paydaşlar; iç paydaşlar, dış paydaşlar, tedarikçiler ve müşteriler olarak 

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, farklı paydaş grupları arasındaki ilişkilerin doğru 

kurulabilmesini ve Oda’nın faaliyet gösterdiği çevrenin tanımlanabilmesini sağlamaktadır. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın iç ve dış paydaşları, aşağıdaki tabloda yer 

almaktadır. 
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Tablo 9. Paydaş Tablosu 

İÇ PAYDAŞLAR TEDARİKÇİLER MÜŞTERİLER DIŞ PAYDAŞLAR 

Meslek Komiteleri 
Danışmanlar/ 
Danışmanlık Şirketleri 

Oda Üyeleri  TOBB 

Meclis Üyeleri  
Bilişim ve Yazılım 
Şirketleri 

Bilgi Kullanıcıları 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları 

Yönetim Kurulu 
Temizlik ve Güvenlik 
Şirketleri 

Araştırmacılar  Ticaret Borsaları 

Disiplin Kurulu Yemek Şirketleri Politikacılar 
Valilik ve Bağlı 
Kurumları  

Çalışma Komiteleri Teknik Servisler Şehir Plancıları 
Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı 

Oda Çalışanları Basın-Yayın Hizmetleri Girişimci Adayları 
Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 

  
Gazeteciler/Köşe 
Yazarları 

Maliye Bakanlığı 

   
Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Bakanlığı 

   
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar B. 

   
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

   Ekonomi Bakanlığı 

   Milli Eğitim Bakanlığı 

   Diğer Bakanlıklar 

   Kalkınma Ajansları 

   Belediyeler 

   Üniversiteler 

   
Teknoloji Transfer 
Ofisleri 

   Teknokentler 

   KOSGEB 

   TÜBİTAK 

   TÜİK 

   Türk Patent Enstitüsü 

   Türk Standartlar 
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Enstitüsü 

   İŞKUR 

   Avrupa Komisyonu 

   
Sektörel Sivil Toplum 
Kuruluşları 

   Mesleki Kuruluşlar 

   İhracatçı Birlikleri 

   
Organize Sanayi 
Bölgeleri 

   Basın Kuruluşları 

   Sendikalar 

   Finans Kurumları 

   
Uluslararası 
Kuruluşlar 

 

3.2.2.1. İÇ PAYDAŞ ANALİZİ 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı çalışmalarına esas teşkil etmek üzere, 

Oda üyelerine ve Oda personeline yönelik anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

Meslek komiteleri, meclis üyeleri, yönetim kurulu, disiplin kurulu, çalışma komiteleri, oda 

çalışanlarından oluşan iç paydaşların analizinde üye statüsünde bulunanlar üyelere yönelik 

anketler aracılığı incelenmiştir. Bu anketler, firma sahibi ve üst düzey yöneticileri ile firma 

çalışanları olarak iki gruba ayrılmak suretiyle gerçekleştirilmiştir. Oda çalışanlarına ise farklı bir 

anket formu aracılığı ile uygulama yapılmıştır.  

Diğer taraftan, iç paydaş analizi kapsamında, Oda çalışanları ile birlikte bir çalışma 

yürütülmüştür. Çalıştay formatında tüm çalışanlara GZFT (SWOT) analizi gerçekleştirilerek görüş 

ve önerileri sorulmuştur. 

20 çalışanın katılımıyla yapılan bu çalışmada, Oda’nın, güçlü ve gelişmeye açık yönleri ile çevre 

analizi temelinde Oda’nın karşı karşıya olduğu fırsat ve tehditler birlikte değerlendirilmiştir. 
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3.2.2.2. DIŞ PAYDAŞ ANALİZİ 

Dış paydaşlar konusunda titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş Ticaret ve 

Sanayi Odası’nın etkilediği ve/veya etkilendiği kişi, kurum ve kuruluşlara yönelik bilgi formları 

hazırlanarak uygulama yapılmıştır.  

Bu uygulamada, sektör ve çalışma alanına uygun olarak kamu kurumları ile sivil toplum örgütleri 

ve mesleki kuruluşlara farklı anket formları gönderilmiştir.  

Oda’nın dış paydaşlarının, Oda’yı etkileme ve Oda’dan etkilenme, Oda ile etkileşim seviyeleri 

farklı olabilmektedir. Paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak 

üzere paydaşların önceliklendirilmesi gerekmektedir. Paydaşların önceliklendirilmesinde; 

paydaşın Oda faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya etkileme gücü ile Oda’nın 

paydaşın beklenti ve taleplerini karşılama konusuna verdiği önem dikkate alınmıştır. 

 

3.2.3. GZFT (SWOT) ANALİZİ 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın güçlü ve zayıf yönlerini tespit amacıyla tüm 

birimlerde ayrıntılı çalışmalar yapılmış, formlar oluşturulmuş, oluşturulan formlar ve elde edilen 

verilerden birimlerin, dolayısıyla Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının güçlü ve zayıf 

yönleri ortaya konulmuştur. 

Durum Analizi kapsamında gerçekleştirilen çevre analizi ve içsel analiz çalışmalarından elde 

edilen bulgular ışığında Oda’nın GZFT (SWOT) analizi yapılarak güçlü ve zayıf yönleri ile dış 

çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditler saptanmıştır.  

Strateji belirleme sürecinin ilk adımını oluşturan GZFT analizinin takip eden aşamalar için kaynak 

oluşturması hedeflenmiştir. Yapılan tüm çalışmaların bulguları ile saptanan güçlü ve zayıf yönler 

ile fırsat ve tehditlerden hareketle, Odayı doğrudan etkileyen, göreceli olarak önem derecesi 

yüksek olarak belirlenen faktörlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
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Güçlü 
Yanlar 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının uzun bir tarihi geçmişinin olması 

Üyelerle güven ve saygıya dayalı bir ilişkinin mevcut olması 

Meclis, Yönetiminin ve personelinin  gelişmeye, yeniliğe açık olması 

Odamız ile diğer resmi kurum ve STK’lar ile ilişkilerinin güçlü ve gelişmekte olması 

TOBB yüksek istişare ve danışma konseylerinde temsil ediliyor olması 

Sosyal sorumluluk çerçevesinde eğitime destek olunması  

Üyelerimizin taleplerinin aksatılmadan yapılmaya çalışılması 

Üyelerimizin daha rahat yararlanabilmeleri için Odamız bünyesinde TSE ve KGF (Kredi Garanti Fonu) ‘na ofis 
tahsis edilmiş olması 

Üye sayımızın her yıl artış göstermesi 

Odamızın ISO 9001: 2008 KYS belgesine sahip (TRB) olması, 

Yetişmiş, tecrübeli ve nitelikli, konularına ve mevzuata hâkim personele sahip olması  

Odamızdaki personelin eğitim seviyesinin yüksek olması (%46’sının fakülte, %16’sının Yüksekokul, %20’sinin ise 
lise mezunu) 

Proje üretme ve yönetimi konusunda tecrübe ve bilgi birikimine sahip olması 

Web sitemizde Kariyer bölümü olması 

Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle güçlü ilişkileri 

Zayıf 
Yanlar 

Devlet destekleri ve finansal imkânlar dışında toplantı ve seminerlere üyelerimizin katılımının yeterli düzeyde 
olmaması  

Avrupa, Orta Doğu, Türki Cumhuriyetler, Kuzey Afrika ülkeleri gibi yakın coğrafyalardan başlayarak yabancı Oda 
ve ticaret kurumları ile düzenli, sistematik ilişkileri geliştirememiş olması, 

Kahramanmaraş’ın Ekonomik tarihini gösteren materyallerin bulunmaması  

Üyelere hukuk, ekonomi, yatırım, ihracat gibi konularda destek verecek altyapının bulunmaması 

Üyeye sunulan hizmetlerin yeterince bilinmemesi 

Üyelerin Ar-Ge ve inovasyon alanındaki desteklerden yararlanmalarına yeterince destek olunamaması 

Hizmet binasının fiziksel eksiklikleri 

Aidat tahsilat oranımızın düşük olması 

Lobi faaliyetlerinden yeterince etkin sonuç alınamaması 

Kapalı otopark alanının olmaması 

Oda performans yönetim ve kıyaslama sisteminin bulunmaması  

Personele yönelik ödül-teşvik sisteminin olmaması 

Süreli yayın yapılamıyor olması 

KMTSO yerini gösteren  şehir içi levhalarının olmaması   

Oda personeli ile sorunların ve çözümlerin tartışıldığı düzenli toplantılar yapılamıyor olması 

Genel arşiv odasının mevcut olmaması 

Web sitemizde sektör sorunlarına yönelik bölümün olmaması 

Dijital arşiv sisteminin olmaması 

Üye memnuniyet sisteminin (ISO 27001 ÜMYS)olmaması 



 

 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı (2015-2018) 

15.12.2014 
 

Fırsatlar 
Yeni organize sanayi bölgeleri için yapılan çalışmalar 

Kentsel rekabet bakımından Büyükşehir kültürünün bütüncül çözümleri üretme kapasitesi 

Üniversite öğrenci sayısının artış eğiliminde olması 

Üniversitemiz bünyesinde ÜSKİM, TEKMER, TEKNOKENT gibi üniversite-sanayi işbirliği için kurumsal kapasite 
oluşturulması 

Lojistik merkezi çalışmaları ve beraberinde oluşacak lojistik sektörü  

Hızlı tren projesinin Kahramanmaraş’ı kapsaması   

Germanicia Antik Kentinin turizm potansiyeli  

Kentsel rekabet bakımından kentsel dönüşüm projelerinin gündemde olması  

AB ve Kalkınma Ajanslarının kurumlara ve işletmelere yönelik proje desteklerinin artması  

Makro enerji yatırımlarının (termik santrali) gündemde bulunması 

Tekstil, metal mutfak gereçleri, elektrik, çimento, kağıt, altın işleme, ayakkabı üretiminde ihtisaslaşma 
sağlanması, 

Fuar organizasyonu konusunda kurumsal kapasite ve kültürünün gelişmekte olması 

Fuarlara katılım kültürünün artması ve organizasyon kabiliyetinin gelişmesi 

Şehir kimliği kültürünün gelişmekte olması 

Tarihi binaların turizme kazandırılması konusunda kurumsal kapasite oluşması  

Tehditler 
Ortadoğuda’ki iç karışıklıkların oluşturduğu belirsizlik ortamı 

Kahramanmaraş’ın en büyük ihracat pazarı olan Euro Bölgesinin ticari büyüme bakımından gelişmekte olan 
Asya’nın gerisinde kalması 

Yeni yatırım alanları üretilmesi konusunda bürokratik engellerin olması 

Üyelerimizin kurumsallaşma ve uluslarasılaşma konusunda global ekonomiye uyum yeteneğinin düşük olması 

İlimizin net göç veren iller arasında olması dolayısıyla işgücü piyasasının zayıflaması 

Sosyal yardımların işgücüne katılımı azaltması 

Çevre konusunda Avrupa Birliğine mevzuat uyumu sağlanırken, kamusal altyapı uyumunun bulunmaması 

İlimizin sosyal sermaye bakımından geri kalmış olması 

Marka ve kalite odaklı rekabet yeteneğinin oluşmaması ve  rekabetin fiyat ve ücretlerle sınırlı kalması,  

Rekabet koşullarına uyum sağlamak konusunda şirketlerin  işletme içi yapısal meseleleri tespit, kabul  ve 
çözümünde yetersiz ve veya isteksiz pozisyonda bulunması, 

Ticaret ve hizmet sektörlerinin gelişmesi bakımından şehir içi ulaşımda yenilikçi çözümlerin uygulanmaması 

Şehir merkezinin dışında ticaret/alışveriş alanların oluşturulmaması 

Koordinasyon konusunda kurumsal kültür ve teknik kapasitenin yetersiz olması 

Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi çalışmalarının yetersiz olması 

Teknik üniversite bulunmaması ve teknik işgücü yetersizliği 

Üniversite-sanayi işbirliğinde kalıcı ve gerçekçi bir koordinasyon ve teknik kapasite oluşmaması 

Lider sektörlerle ilgili yüksek öğrenim kurumlarında tercih sayısının gerilemesi, öğrenci kalitesinin azalması   
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4. GELECEĞE BAKIŞ  

4.1. VİZYON 
Kahramanmaraş’ın Türkiye’nin sanayileşme konusunda en gelişmiş ilk 10 şehri arasına girmesi 

için özel sektörün küresel ekonomiye uyumunu ve rekabet gücünü güçlendiren bir kuruluş 

olmaktır.  

4.2. MİSYON 
İç ve dış paydaşları ile ulusal ve uluslararası çevre analizi ışığında, politika ve strateji geliştirerek;  

- Kurumsal kaynakların politika ve stratejiye uygun şekilde geliştirilmesi, altyapının 
iyileştirilmesi 

- Üyeler ve medya ile iletişim etkinliğinin sağlanması  
- Kentsel rekabet ve ortak akıl ve koordinasyona katkıda bulunulması 
- Özel sektörün etkili şekilde temsil edilmesi 
- Kahramanmaraş’in sanayi yatırımları için cazibe merkezi haline getirilmesi 
- Özel sektörün küresel ekonomiye uyum yeteneğinin geliştirilmesi 
- Sanayinin uluslararası iş ilişkilerinin artmasının desteklenmesi 
- Ar-ge kültürünün geliştirilmesi 
- Yeşil sanayi ve enerji verimliliği kültürünün geliştirilmesi 
- Nitelikli işgücü piyasasının oluşturulması 

4.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ 
Tüm çalışmalarımızda üyelerimize ve kamuoyuna; gözeteceği temel değerler şunlardır: 

- Tüm taraflara eşit mesafede, ayrımcılık yapmadan tarafsiz kalmak 
- Şeffaflik ve hesap verebilir olmak 
- Tüm öneri, talep ve şikayetlere duyarlı olmak 
- Katılımcı bir yaklaşım sergilemek 
- Ulusal ve uluslararası kurum/kuruluşlarla yakın işbirliği ve dayanışma içinde çalışmak 
- Üye odaklı hizmet anlayışı ile çalışmak 
- Etkin, hızlı ve kaliteli hizmet vermek 
- Üyelerimizle sağlıklı iletişim kurarak bütünleşmeyi sağlamak 
- Tüm sektörlerde çevreye saygılı, sürdürülebilir büyümeyi desteklemek 
- Güler yüzlü hizmet sunmak 
- Hizmetlerimizi zamanında ve doğru olarak sunmak ve tanıtmak 

4.4. STRATEJİK AMAÇLAR VE ALT AMAÇLAR  
Stratejik alanlar ve konularla ilgili olarak gerçekleşen strateji belirleme çalışmalarına, yapılan iç 

ve dış paydaş toplantıları ve GZFT (SWOT) analizinden çıkan sonuçlar kaynak teşkil etmiştir. 

Belirtilen analizler sonucunda Stratejik Plan ekibi koordinasyonunda belirlenen öncelik alanları, 

stratejik hedef ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak faaliyetler tespit edilmiştir. Yönetim 
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Kurulu tarafından da benimsenmiş olan öncelik alanları, stratejik hedefler ve faaliyetler yıllık 

olarak planlanmış ve ekte yer verilmiştir. 
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5. MALİYETLENDİRME  
 

Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, öncelik alanı, stratejik amaç ve bunların yansıtıldığı 

stratejik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla yürütülecek faaliyetlerin gerektirdiği maliyetlerin 

ortaya konulmasıdır.  

Böylece, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejik planı ve bütçesi arasındaki 

bağlantının güçlendirilmesi, kaynakların amaçlar doğrultusunda daha etkili ve verimli bir şekilde 

kullanılması, daha etkin finansal yönetim ve nakit akışı sağlanabilecektir.  

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin birimlerin iş planlarına dahil edilmesi ile kaynak ihtiyacı birimler bazında 

belirlenmektedir.  

Bu nedenle, stratejik plan çalışması kapsamında maliyetler de yıllık faaliyet planları ve hedefleri 

ile aynı tabloda gösterilmiş ve ekte yer verilmiştir. 
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6. İZLEME VE DEĞERLENDİRME  
 

İzleme ve değerlendirme stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve 

raporlanması ile uygulama sonuçlarının amaç ve hedeflere kıyasla ölçülmesi ve söz konusu amaç 

ve hedeflerin uygunluğunun analizidir.  

Stratejik planlama sürecinde, izleme ve değerlendirme faaliyetleri sonucunda elde edilen bilgiler 

kullanılarak, stratejik plan gözden geçirilecek, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılacaktır.   

KMTSO Akreditasyon İzleme Kurulu tarafından izlenmekte olan Oda Akreditasyon Sistemi 

çalışmaları kapsamında, KMTSO’nun stratejik amaçları doğrultusunda belirlenen hedefler, 

hedef/gerçekleşme değerleri, performans göstergesi tabloları eşliğinde 4’er aylık ara 

dönemlerde izlenecek ve raporlanacaktır. İzleme Kurulu’nun raporları, Yönetim Kurulunda 

görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.  

 

 

 

 


