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ÖNSÖZ   
Nisan 2018 ayı içerisinde gerçekleşen oda organ 

seçimlerinde oda meclisimiz büyük bir teveccüh örneği 

göstererek yönetim kurulumuzu tek bir liste ile 

görevlendirmeyi uygun görmüştür. Bu teveccüh ile 

yüklendiğimiz görevi çok daha önemli hale getirmiş ve 

daha çok çalışmamız için bize yüksek bir motivasyon 

sağlamıştır. 

Düzce’mizin hak ettiği konuma ulaşmasında yönetim 

kurulumuz kendi payına düşeni en iyi şekilde yerine getirmeyi misyon edinmiştir. 

Odamızın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, teknolojik alt yapımızın günün koşullarına göre  

güncellenmesi, üye hizmetlerinin geliştirilmesi ve çeşitlendirilmesi, üyelerimize daha iyi 

hizmet verebilme adına mevcut fiziki mekanlarımızın revize edilmesi ve Odamızın 

mülkiyetinde bulunan Kültür Mahallesindeki arsamız üzerinde yeni bir hizmet binası inşa 

etmek üzere çalışmaların başlatılması, öncelikli hedeflerimiz olarak belirlenmiştir. Bu 

faaliyetlerimizi gerçekleştirirken sadece yönetim kurulumuz değil, oda meclis üyelerimizden 

oluşacak çalışma komisyonları da devrede olacak ve meclis üyelerimiz görev aldıkları 

komisyonlarda çalışarak ellerinden gelen en büyük katkıyı sağlayacaklardır. 

Meclis çalışma komisyonlarına destek verecek olan en büyük gücümüz ise 11 meslek komitesi 

başkanımız ve değerli komite üyelerimizdir. 

Yönetimimizin özellikle üzerinde duracağı diğer bir husus ise, üniversite-sanayi iş birliği 

çalışmalarıdır. 

Üniversitenin iş dünyasına daha fazla entegre olması, yaptığı çalışmalarda iş dünyasının 

ihtiyaçlarını dikkate alması, akademisyenlerin iş dünyası ile daha iç içe olarak 

ticarileştirilebilen ürün ve hizmetlerin oluşturulmasında katkı sağlamaları, Teknopark, 

Teknoloji Transfer Ofisi ve DÜSİMER gibi kurumların daha fazla sahada olmaları için özel 

çabalar göstermeyi hedeflemekteyiz. 

Yeni dönemde Odamızın kurumsal yapısının geliştirilmesi, üyelerimizin yürüttüğü işlere ve 

Düzce’nin ekonomik ve sosyal hayatına katma değer sağlamak adına projeler yazma ve yürütme 

kapasitesini arttırılması ve sürdürülebilirliği adına bir Proje Ofisi kurulması ve bu ofisin 

çalışmalarını sürekli desteklenmesi de önceliklerimiz içerisindedir. 

Tüm çalışmalarımız Odamız stratejik planı, iş planları, misyon, vizyon ve oda politikaları 

çerçevesinde yürütülecek ve Odamız etik değerlerimiz ise çalışmamızda bir rehber olacaktır. 

      

Tuncay ŞAHİN 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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GİRİŞ 

Düzce Hakkında Özet Bilgiler... 

✓ Nüfus (2018): 387.844 kişi 

✓ Yüzölçümü: 2.492 km2  

✓ Nüfus Yoğunluğu (2018): 151 kişi/km2  

Düzce, Türkiye’de erişilebilirliği en yüksek olan 

illerdendir. 

Havayolu:  

✓ İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı: 2 saat   

✓ İstanbul Atatürk Uluslararası Havalimanı: 3 saat 

✓ Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı: 1 saat 20 dakika 

Denizyolu:  

✓ Derince Limanı: 1,5 saat 

✓ Karasu Limanı: 1 saat 20 dakika 

✓ Alaplı Limanı: 50 dakika 

Karayolu:  

İstanbul ve Ankara’yı birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu (TEM) ve D-100 (eski adıyla E-5) 

Karayolu il sınırları içerisinden boydan boya geçmektedir. 

Önemli sektörler: 

Otomotiv Yan Sanayi, Tekstil Ürünleri İmalatı, Orman Ürünleri İmalatı, Gıda Ürünleri İmalatı, 

Makine-Teçhizat, Yapı Malzemeleri 

Düzce Üniversitesi: 29.187 öğrenci (YÖK/ 2017-2018), 1.138 Öğretim Elemanı (YÖK/ 2018) 

Düzce ili ülke ekonomisinde önemli bir yere sahiptir. 2018 yılı sonu itibariyle 387.844 kişi ile 

ülke nüfusunun %0,46’sını oluşturan Düzce, aynı yıl kişi başı ihracatta 1.786$ olan ülke 

ortalamasının altında, 263$ ihracat gerçekleştirmiştir (Kaynak: TÜİK – 2017).  

Düzce, 2.492 km² yüzölçümüyle Türkiye’nin en küçük 4. yüzölçümüne sahip ilidir.  

İstanbul ve Ankara’nın ortasında bulunması dolayısıyla Düzce, hem stratejik konumundan, 

ulaşım kolaylıklarından, limanlara ve gümrüklere yakınlığından dolayı yatırımcıların tercih 

ettiği yerler arasında ön sıralarda bulunmaktadır.  

Ayrıca, Düzce 4. bölge teşviklerinden yararlanması bakımından da yatırım için avantajlı 

konumdadır.  
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TÜİK sosyo-ekonomik gelişmişlik endeksinde il 35. sırada yer almaktadır.  

Ayrıca Düzce Türkiye geneli araştırmalarda yaşam memnuniyeti anketinde 7.,  

Sivil Katılım endeksinde 29., 

Gelir ve Servet endeksinde 11.,  

Rekabet endeksinde 16.  

ve Sosyal Sermaye endeksinde 18. Sırada bulunmaktadır (Kaynak: TÜİK – 2016).  

Hem sanayi hem turizm şehri olan Düzce’de ISO ilk 500 içinde yer alan 8 firma ve ISO ikinci 500 

içinde yer alan 10 firma bulunmaktadır.  

Karadeniz Bölgesi’nde bulunan 3 mavi bayraklı plajdan 2 tanesi Düzce’dedir (Kaynak: ISO 2017, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı 2017). 

SANAYİ: 

Düzce, yüzölçümü ve doğal eşikleri nedeniyle sanayi üretiminde bölge geneline kıyasla kısıtlı 

alanda üretim yapmaktadır. 2017 yılı sonu itibariyle, 3’ü faal 5 Organize Sanayi Bölgesi, 15.390 

işletme, 6 ArGe Merkezi, İstanbul Sanayi Odası en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinin 8’i, 2. 

en büyük 500 sanayi kuruluşu listesinde 10 firma sayısı ve 129 ülkeye 110,5 milyon dolar 

ihracat ile önemli bir üretim merkezidir.  

İlde sanayi faaliyetleri ağırlıklı olarak organize bölgelerde ve D-100 Karayolu üzerinde 

yürütülmektedir. Devam eden organize sanayi bölgesi çalışmalarının tamamlanmasının 

ardından il genelinde 5 adet Organize Sanayi Bölgesi faaliyette olacaktır.  

TURİZM: 

Düzce doğal, kültürel, tarihi güzellikleri ile ön plana çıkmaktadır. Akçakoca ilçesi ile Karadeniz’e 

kıyıdır. “Yakın Karadeniz” sloganıyla turizm potansiyelini tüm Türkiye’ye tanıtmaya 

çalışmaktadır. Ülkenin en önemli iki lokasyonun ortasında, Ankara ve İstanbul’a kara yoluyla 2 

saatlik mesafede olan Düzce, Ankara’nın denizle buluşma noktası da olmaktadır.  

TEKNOLOJİ: 

Düzce üretim kompozisyonuna teknolojik ürün imalat grupları bazında bakıldığında resmi 

rakamlara göre ihracatın ve ithalatın büyük kısmının düşük teknolojik ürünlerde yoğunlaştığı 

görülmektedir. Türkiye genelinde orta-düşük ve düşük teknolojili malların imalatının ağırlıkta 
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ve yine orta-düşük ve düşük teknolojik malların ithalatında aynı seviyelerde olduğu 

görülmektedir.  

İlde, 1 Teknopark, 1 Teknoloji Transfer Ofisi bulunmaktadır. 

DIŞ TİCARET: 

Düzce, geçmiş yıllarda dış ticarette açık vermekle beraber, yüksek karşılama oranına (%92,4) 

sahip bir ildir. 2016 yılında Düzce dış fazla vererek dış ticaret açığının azaltılmasına katkı 

sağlayan illerden olmuştur. İlde Gümrük ve liman gibi doğrudan yurt dışına açılan bir kapı 

bulunmamaktadır. Üretim tesisleri Düzce’de bulunan ancak Sektörel Dış Ticaret Şirketleri olan 

ya da bağlı bulunan firmaların merkezleri Düzce dışında olduğu için imal edilen ürünlerin 

ihracatındaki gerçek payı resmi rakamlara yansımamaktadır. Bu firmaların ihracatları da dahil 

edildiğinde Düzce ili 2016 yılı ihracatının ortalama 1 milyar $ civarında gerçekleştiği tahmin 

edilmektedir. 

TARIM: 

Düzce’nin toplam yüzölçümü olan 259.300 hektarlık alanın 88.419 hektarı tarım arazisi, 7.932 

hektarı çayır ve mera, 39.536 hektarı ise tarıma elverişsiz arazidir.  

88.419 hektarlık tarım arazisinin % 45’İ olan 53.668 hektarı fındık bahçesi olarak 

kullanılmaktadır. Düzce ekonomisinde tarım sektörü Düzce’nin gelir kaynağında önemli yer 

teşkil etmektedir. 

 

Düzce Ekonomisine Genel Bakış 

Düzce Ekonomisinin dinamik bir yapıya sahip olduğu söylenebilir. Bu dinamikliğinde iki 

metropol kent arasında oluşu önemli rol oynar. Ayrıca ülkenin sanayi kuşağı diye ifade 

edebileceğimiz Marmara bölgesi ile sınır oluşu da bunda etkendir. Metropollere mesafesi 

zaman açısından uzak denilemeyecek düzeyde olup 2-2,5 saatte Ankara ve İstanbul illerimize 

karayolu ulaşımı rahat ve güvenilir şekilde otoban bağlantılı olarak yapılmaktadır. Akçakoca 

ilçesi ile deniz bağlantısı vardır. Ulaşım ağında Anadolu illerimizin İstanbul bağlantısında bir 

geçiş noktasıdır. Merkez nüfus deprem öncesi 80.000 civarındayken deprem sonrasında 60.000 

kadar düşmüştür. Ancak hızla göç alan bir il olarak Düzce’ nin çok yakın zamanda nüfusunun 

artacağı kaçınılmaz görünmektedir. 
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Sanayi sektöründe bölgedeki hammaddeden de kaynaklandığını söyleyebileceğimiz orman 

ürünleri sektörü başı çekmektedir. Bu alanda irili ufaklı 200’ün üzerinde çalışan firma vardır. 

Son yıllarda bunu takiple tekstil önemli bir istihdam alanı olarak görülmektedir. Büyük 

kentlerdeki üretim maliyetindeki istihdamın yüksek oluşu tekstil sektörünü yavaş yavaş küçük 

illere doğru itmekte Düzce’de bundan nasibini almaktadır. Yine hammadde kaynağı olarak 

sıkıntısı olmayan bir sektör fındık işlemeciliğidir. Kırılması, kavrulması, piyasaya sunulabilecek 

düzeyde paketlenmesi gibi çalışan işletmeler mevcuttur. Bir farklı sektörde yivsiz av tüfeği 

imalatı ve tabanca üretimidir. Ayrıca bunların tamiri bakımı gravürünün yapıldığı yan 

sektörleri de mevcuttur. 

Bunlarla birlikte ülkemizde az sayıda olan maya üretimini gerçekleştiren bir firmada İlimiz de 

yer almaktadır. Bisiklet ve motosiklet için iç ve dış lastiği yapan firmalar, otomobil üretiminde 

kullanılan fitilli üreten firma, basınçlı basınçsız elyaflı çimento boru üreten firma, ülke çapında 

önemli düzeyde kilit üretimi yapan firma, İlimiz de önemli bir yer kaplamaktadır. 

Ayrıca Akçakoca ilçesi ve Düzce Merkez’de çelik boru üretimi de gerçekleştirilmektedir. Traktör 

fabrikasının da 2000 yılında temeli atılmış olup inşaatı devam etmektedir. Üretime geçmesi ile 

birlikte bu alandaki yan sanayinin de gelişme göstermesi beklenmektedir. Düzce İlinin 

metropol kentlere yakınlığı, liman ve hammadde kaynaklarına yakınlığı, ulaşım kolaylığı, deniz 

ve dağa turizmine sahip oluşu yatırım ve yatırımcılar için bir caziplik merkezi oluşturmaktadır. 

Hayvancılık 

Düzce İlimiz büyük ve küçük baş hayvancılığı ile kümes hayvancılığı ekonomide halkın geçim 

kaynakları arasında önemli bir yer tutar. İlimizde 65.085 büyükbaş, 16.538 adet küçükbaş 

hayvan, 332. 000 adet yumurta tavuğu 20. 614.050 adet Broiler tavuğu bulunmakta, ayrıca 44 

adet alabalık çiftliğinde 82 ton / yıl alabalık üretimi yapılmaktadır. Çiftçilere 2000 yılında 1000 

adet hindi palazı, 6000 adet yumurta tavuğu civcivi, 3000 adet alabalık yavrusu (FAO) 

tarafından dağımı gerçekleşmiştir. 

Orman 

Düzce İlinin 59.300 hektarlık yüzölçümünü 105.564 hektarlık alanı ormanlık alandır. Ormanlık 

saha, İlin genel yüzölçümünün % 40.7 sini oluşturmaktadır. Düzce İlinde toplam köylerin 

%66,8’ i orman köyüdür. 2000 yılı nüfus sayımına göre köy nüfusu yaklaşık olarak il nüfusunun 

%51 ini oluşturmaktadır. Düzce ili genelinde 15 kaplama ve soyma fabrikası yaklaşık 400 adet 
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kereste ve parke işleyen fabrika ve atölye bulunmaktadır. Bu sanayi kuruluşlarından yıllık 

ortalama 500.00 m3 orman envali işlenmektedir. 

Sanayi ve Ticaret  

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 1959 yılında kurulmuştur ve 11 meslek komitesinden 

oluşmaktadır. Faal üye sayısı 3.180’dir. Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası 1969 yılında 

kurulmuştur. 7 meslek komitesinden oluşmaktadır. Faal üye sayısı 524’tür. İl genelinde 549 

anonim şirket, 1.927 limitet şirket, 7 kollektif şirket, 1 adi komandit şirket, 141 kooperatif ve 

1.071 hakiki şahıs ve 8 müessese faaliyet göstermektedir. Özel ve resmi olarak 41 adet banka 

şubesi Düzce'de hizmet vermektedir. 

Düzce, özellikle 06.02.2004 tarihli ve 25365 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 

giren 5084 sayılı “Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması 

Hakkında Kanun” ile batıda bulunan coğrafi konumunun verdiği büyük avantaj ile yatırımcılar 

için bir cazibe merkezi haline gelmiştir. 

Ayrıca, 19.06.2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 

“Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar” ile 4. Bölge avantajlarından faydalanan ilimiz, 

daha önceki teşvik yasasında da olduğu gibi gözde bir yatırım yeri olma konumunu muhafaza 

etmeye devam etmektedir. 

İlimizde sayısal olarak en fazla tesise sahip ve istihdam sağlayan sektörler; tekstil sanayi, metal-

makine sanayi, gıda sanayi, orman sanayi, mobilya sanayi, kauçuk-lastik-plastik sanayi, maden 

sanayi, inşaat sanayi, otomotiv sanayi ve kimya ilaç sanayisidir. Bu imalat sanayi sektörleri 

başta olmak üzere, imalat sanayinde çalışanların sayısı yaklaşık 31.000 kişidir. 

Organize Sanayi Bölgesi 

I.OSB: 1996 yılında 174 hektar alan üzerine yapımına başlanan I.OSB 2005 yılında 

tamamlanmış olup, 60 sanayi parseli 59 firmaya tahsis edilmiştir. Halen 47 sanayi kuruluşu 

üretim faaliyetlerini sürdürmekte, 10 tesis üretimine ara vermiş, 2 parsel proje safhasında, 1 

adet parsel boştur. Üretimde olan 47 tesiste 4.879 kişi istihdam edilmekte, firmaların tamamı 

faaliyete geçtiğinde yaklaşık olarak 7.500-8.000 kişiye istihdam sağlanması beklenmektedir. 

II.OSB: 2005 yılında 81 hektar alan üzerinde yapımına başlanan II. OSB 2008 yılında 

tamamlanmış olup, 11 sanayi parseli 11 yatırımcıya tahsis edilmiştir. 7 tesis üretime devam 
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etmekte olup, 4 tesis üretime ara vermiştir. Üretimde olan 7 tesiste 850 kişi istihdam 

edilmektedir. 

Çilimli OSB: Çilimli ilçesi sınırlarında yer alan ve 93 hektarlık bir alanı kapsayan Çilimli 

OSB’nin 25.07.2014 tarihinde kuruluş ve tescil işlemi tamamlanmıştır. Mahkeme tarafından 

iptal edilen 113 hektarlık bir alan için temyiz süreci devam etmektedir. Müteşebbis Heyet ve 

Yönetim Kurulu oluşturulmuş olup, imar çalışmaları devam etmektedir. 

Gümüşova OSB: Gümüşova ilçe sınırları içerisinde 133,5 hektarlık bir alanda 24.08.2015 

tarihinde “Düzce-Gümüşova Islah OSB” kuruluş ve tescil işlemi tamamlanmıştır. Islah süreci 5 

yıllık süre dolmadan tamamlanarak 28.06.2016 tarihinde “Düzce Gümüşova OSB” olarak tescil 

edilmiştir.  Bölgede 17 faal firmada 1.245 kişi istihdam edilmektedir. 

Akçakoca Demir-Çelik İhtisas OSB: Akçakoca İlçesi Döngelli Köyü mevkiinde yer alan 208 

hektarlık alanı kapsayan bir bölgede demir-çelik sanayisine yönelik İhtisas OSB kurulması için 

10.06.2013 tarihinde kuruluş dosyası Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına iletilmiştir. 

Önerilen alanda yer seçimi etüdü yapılmış, etüt sonrası ilgili kurumlardan alınan görüşler 

doğrultusunda alan 88,5 hektar olarak belirlenmiştir. 

Küçük Sanayi Siteleri  

Düzce Küçük Sanayi Sitesi: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının kredi desteği ile 1984 

yılında yapımına başlanan 800 işyeri kapasiteli site, çeşitli tarihlerde yapılan revizyonlarla 700 

işyeri olarak tamamlanmış ve 600 işyeri hak sahiplerine teslim edilmiştir. Toplam yapılan 

harcama tutarı 23.369.134,00 TL’dir. Sanayi Sitesinin yapımı için Bakanlık tarafından 

9.539.749,00 TL kredi kullandırılmıştır. Bazı eksikliklerin giderilmesine, alt ve üst yapının 

tamamlanmasına çalışılmaktadır. Faal olan 600 adet işyerinde yaklaşık 3.500 kişilik istihdam 

sağlanmaktadır. İşyerlerinin tam kapasite ile kullanımı halinde yaklaşık 4.000 ile 5.000 kişi 

arasında istihdam sağlanması beklenmektedir. 

Yeni Akçakoca Küçük Sanayi Sitesi: 1998 yılında 65 işyeri projesiyle yapımına başlanan site 

2009 yılında tamamlanmış olup tüm işyerleri hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bu 

işyerlerinden 60 adedi faaliyete geçmiş olup, yaklaşık 170 kişilik istihdam sağlanmıştır. 

Bakanlık tarafından 2.469.755,00 TL kredi kullandırılmıştır. 

Akçakoca Küçük Sanayi Sitesi: Akçakoca Küçük Sanayi Sitesi 50 işyeri olarak projelendirilmiş 

ve tamamı bitirilerek hak sahiplerine teslim edilmiştir. Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığından alınan kredi ödenmiş, kooperatif kendisini 2003 yılında feshetmiş, hak sahipleri 
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tapularını almış ve site yönetimini oluşturmuşlardır. Tamamen özel mülkiyet haline gelen 

sitede yaklaşık 150 kişi istihdam edilmektedir. 

Depremin Sanayi’ye Etkisi 

Düzce 1999 yılında yaşanan depremlerin yıkıcı etkisini yaşamış ve aynı yılın sonunda il 

statüsüne geçmiş olması nedeniyle kent yaşamı büyük değişikliğe uğramış bir ildir. Özellikle 

Düzce – Kaynaşlı merkezli ikinci deprem İl’in sanayiini, fiziki hasar ve kapanan iş yerleri 

dolayısıyla üretim kayıplarına ve yüksek oranda işşizliğe sebep olarak etkilemiştir. Esnafın 

1999 Marmara ve 12 Kasım Düzce depremlerinde irili ufaklı 3.837 iş yeri yıkılmış, 2.573 iş yeri 

orta hasarlı, 1.606 iş yeri ise az hasarlı olup toplam 8.016 işyeri orta hasar görmüştür. Ayrıca 

350 adet büyük ve küçük sanayi kuruluşu depremde hasar görmüştür. Tacir, esnaf ve 

sanayicinin maddi zarar toplamı yaklaşık 150 trilyon TL civarındadır. Düzce’nin yatırımcı için 

daha cazip hale getirilmesi, deprem sonrasında ayağa kalkmasında yardımcı olacaktır. Bunun 

için Organize Sanayi Bölgesi’nin bitirilmesi, Düzce’nin Kalkınmada Öncelikli İller – Acil Destek 

Kapsamına alınması, teşvikli yatırımların İlimiz’ e yönlendirilmesi yararlı olacağı düşünülmüş 

olup bu yönde çalışmalar sürdürülmektedir. 
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Düzce Ticaret ve Sanayi Odası  

Cumhuriyet öncesi dönemde Düzce’de geçim tarımla sağlanmakta idi. Tarım ve ticaret 

alanındaki teşkilatlanmalar 1890 yıllarına kadar uzanmaktadır. Bölgenin verimli ve düz bir 

araziye sahip olması mısır buğday, şeker pancarı ve özellikle tütün üreticiliğini ön plana 

çıkarmaktaydı.16 Kasım 1927 de Akhisar’da toplanan Tütüncüler kongresinde, Düzce 

Tütünleri, şehri temsilen Hacı Nuri Bey tarafından özel bir pavyonda sergilenmiş, çoğu tütüncü 

olan üyelerin büyük takdirini kazanmıştı. Düzce Ziraat Odası bu nedenle “gümüş madalya” ile 

ödüllendirilmişti. Düzce Temsilcisi Hacı Nuri Bey, Kongre Şeref Defteri’ne “Türk İktisadi 

hayatında birinciliği teşkil eden tütün sergisini bütün Düzce ziraatçıları ve tüccarları adına 

tebrik ile Aksihar’lıları selamlarım” diye yazmıştır.  

Düzce’de başlayan üretim sayesinde 1920 ve 1950 yılları arasında tarım ürünleri ticareti 

önemini hissettirmeye başlamıştır.1956 yılından itibaren artık ilçede tarım ürünlerinin yanı 

sıra orman ürünlerinin işlenmesi ile sanayiye geçiş başlamıştır. Önce dağ köylerinde başlayan 

küçük çaptaki sanayileşme hareketi, kısa bir zaman içerisinde şehir merkezine kayarak daha 

modern sistemlerle çalışan işyerleri konumuna gelmiş ve Düzce sanayisinin lokomotifi 

olmuştur. Orman ürünleri sektörü 1990’lı yıllara ulaşıldığında, Düzce’nin lokomotifi olacak ve 

sektörün imalatı ülke genelinin yaklaşık % 17 sine ulaşacaktır.  

Özellikle 1960 yıllarında sanayileşme hareketinin hız kazanması istihdam olanaklarını 

arttırmış aynı zamanda ticaret hayatında gerçekleşen canlılık ,Düzce Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın kurulmasını zorunlu hale getirmiştir. Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu, 

devrin belediye Başkanı Afer Tütüncüoğlu, Başkan Vekili İrfan Kazukoğlu, üyeleri Zekeriya 

Altan, Mahmut Tekin ve Hilmi Kuyumcu tarafından 20 Nisan 1959 yılında gerçekleştirilmiştir. 

Odanın kurulması ile birlikte Düzce’de daha hızlı bir sanayileşme başlamıştır. 1976 yılında 

teşvikler konusunda pilot bölge haline gelen Düzce ‘de 75 firmaya yatırım teşvik belgesi 

verilmiş, 1979-1980 yıllarında büyük çoğunluğunun İstanbul merkeze kayıtlı olduğu firmalar 

ile otomobil yan sanayi, tarım makineleri, inşaat malzemeleri, tarım ilaçları ve benzeri 

sektörlerde faaliyet gösterilmeye başlanılmıştır. Bu arada Düzceli sanayicilerde teşviklerden 

faydalanmış ve tarım ürünlerinin işlenmesi ile ilgili sektörlerde yatırımlar yapmışlardır. 

 

1977-2003 yılları arasında hizmet vermekte olduğu binasından ,Eylül 2003 de tamamlanmış 

olan mevcut hizmet binasına taşınmıştır. Mevcut hizmet binasının 2.Katında üye 

işlemleri,3.katında yönetim ve meclis salonları , 4.katında Toplantı Salonu yer almaktadır. TSE 
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ve DEİK Mahalli Temsilciliği de Odamızda hizmet vermektedir. Odamızda 2004 yılında ISO 

9001 Kalite Yönetim sistemini kurmuş, 2007 yılında TOBB Oda Akreditasyon Sistemine dahil 

olmuş “Akredite Oda” konumundadır. Odamız İki ayda bir Aylık Faaliyet Bülteni 

yayınlamaktadır. ICC (International Chamber Of Commerce ) ve TATSO (Türk Alman Ticaret ve 

Sanayi Odası) üyesidir. Doğu Marmara Avrupa İş Geliştirme Merkezi (ABİGEM) A.Ş . ve TR 42-

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) yönetim kurullarında Odamız temsil edilmektedir. 
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SUNUŞ 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemine entegre  olmuş ve 

hizmet kalitesini geliştirmek için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu amaçla, 2018-2021 Dönemi 

Stratejik Plan çalışmasını gerçekleştirmiştir,  

Bu çalışmada ulaşılabilen tüm veriler analiz edilerek “Durum Analizi” çalışması titiz bir şekilde 

gerçekleştirmiştir. Durum analizinin tutarlı olması gelecek planlamasını dog rudan etkileyeceg i 

için çalışmalarda tüm ayrıntılara dikkat edilmiştir. 

Durum analizi çalışmalarında odanın kaynakları deg erlendirilmiş, güçlü ve zayıf yönleri tespit 

edilerek, odanın faaliyet alanına giren konularda dış çevrede gelişen fırsat ve tehditlerin tespit 

edilebilmesi ve özellikle odadan beklentilerin belirlenmesi hususlarında, hem anket yöntemi 

kullanılmış, hem de çalıştay ve beyin fırtınası nitelig inde toplantılar paydaşlar ile 

gerçekleştirilmiştir. 

Çalışmalar neticesinde ortaya çıkan bilgiler ışıg ında, odanın geleceg i, oda yönetimi ile beraber 

planlanmıştır. O ncelikle odanın hizmet süreçlerindeki temel deg erleri, vizyonu, misyonu 

birlikte ortaya konulmuş, odayı, tanımlanmış olan vizyona taşıyacak nitelikteki “Stratejik 

Amaçlar” belirlenmiştir. Daha sonra her bir stratejik amaca ilişkin stratejik hedefler, içsel 

tutarlılıg ı sag layacak biçimde ve hiyerarşik bütünlük içerisinde belirlenmiştir. 

Bu aşamadan sonra, performans ölçümünün sag lıklı bir biçimde yapılabilmesi için, performans 

göstergeleri belirlenerek bunlara ilişkin performans hedefleri oluşturulmuştur. 

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

Stratejik Planın Hazırlanmasında Temel Prensipler: 

✓ Plan bütünlüğü ve stratejik amaçları sağlamaya yönelik olarak, hedefler ve stratejiler bazında 

hazırlanacaktır.  

✓ Plan; bütçeleme, projelendirme ve uygulama aşamalarında Yıllık İş Planları (Yıllık 

Programlar) için temel referans belgesi olacaktır.  

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

✓ Temel hedeflere dönük performansı ölçmenin ve hesap verebilirliğin zeminini oluşturacak 

güçlü bir izleme ve değerlendirme mekanizması kurulacaktır. 

Bu prensipler çerçevesinde; Plan hazırlanırken bölgesel kalkınmanın anahtarı olacak bir özel sektörün 

yaratılmasında Odamıza düşecek rolün bilinciyle hareket edilmesi gerekliliği temel yaklaşımımız 

olmuştur. 
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YÖNETİCİ ÖZETİ 

Düzce Ticaret ve Sanayi  Odasının 2018-2021 Dönemi 

Stratejik Planı 3 tür dokümandan oluşmaktadır.  

1. Destek Dokümanı; Durum Analizine ilişkin 

bilgilerin yer aldığı doküman 

2. Stratejik Plan Ana Dokümanı; Gelecek 

Planlaması Vizyon, Misyon, Temel Değerler, 

Amaçlar ve Hedefler 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 (Excell dosyası) 

Destek Dokümanı olarak; başlangıç noktamızı dog ru biçimde belirleyebilmemiz için Mevcut 

Durum Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma ile; odanın tarihsel gelişimi, geçirdig i 

kritik dönemler, bag lı oldug u yasal yükümlülükler ortaya konduktan sonra; odanın mali yapısı, 

insan kaynag ı, fiziksel olanakları ve teknolojik altyapısının ortaya kondug u kaynak analizi 

gerçekleştirilmiştir. Ardından iç paydaşlarımızla neleri iyi yapıp neleri iyi yapamadıg ımızı, dış 

paydaşlarımızla da hizmet sürecimizde kontrol edemedig imiz olumlu ve olumsuz dış akımları 

belirlemek için SWOT Analizi çalışması gerçekleştirilmiştir.  

Sonra, odanın bölgesel kalkınmadaki rolünü anlamlandırmak için Düzce’nin genel ekonomik 

yapısı incelenmiştir. 

Stratejik Plan Ana Dokümanı olarak; odanın var oluş sebebi olan misyonu incelenmiş, çag ın 

gereklerine göre yeniden yorumlanarak, bu misyon çerçevesinde, Stratejik Yönetim anlayışıyla, 

odanın 5 yıl sonunda gelmek istedig i yer olan vizyonu belirlenmiştir. Odayı bu vizyona 

taşıyacak süreçte benimsenen temel ilke ve değerler ortaya konmuştur. 

Odayı tanımlanmış olan vizyonuna taşıyacak yol haritası oluşturulurken Mevcut Durum 

Analizinde ortaya çıkan bilgiler sentezlenmiştir. 

2018-2021 Stratejik planı, ag ırlıklı olarak; Düzce’nin sosyo-ekonomik açıdan gelişmesi amacına 

yönelik olarak, sag lam bir Kurumsal Yapının oluşturulması ve Hizmet Kapasitesinin 

geliştirilmesini temel alarak hazırlanmıştır.  

2018-2021 Stratejik planının kritik konularının; 

✓ Düzce’nin ekonomik gelişmesi için çalışmalar yapmak, 

✓ Odanın Kurumsal kapasitesini güçlendirmek, 

✓ Odanın U yelerine sundug u hizmetleri geliştirmek 
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oldug u görülmektedir. 

Yıllık Programlar (İş Planları) hazırlanırken; her bir Hedefe ilişkin Faaliyetler tanımlanmış, 

her Faaliyetin maliyeti, zamanlaması ve sorumluları belirlenmiştir. Yıllık Programların, 

dolayısıyla Stratejik Planın izlenebilir ve deg erlendirilebilir olması amacıyla bu doküman excell 

formatında hazırlanmıştır. 

Bu kritik konular çerçevesinde odanın 2018-2021 Stratejik Planında 3 Amaç belirlenmiştir. Bu 

amaçlar ve bunlara ilişkin hedefler aşag ıdaki gibi kurgulanmıştır. 

 

Amaç 1. Sosyo-Ekonomik Açıdan Gelişmiş Bir Düzce 
 

Hedef 1.1. Sanayinin bilgi ve teknoloji bag lamında stratejik sektörel dönüşümünün sag lanması 

için çalışmalar yapılacaktır. 

Hedef 1.2. Tarım ve Turizmin planlı biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

Hedef 1.3. Ticaretin çag ın gereklerine uygun biçimde gelişmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

Hedef 1.4. I stihdamın artırılması için çalışmalar yapılacaktır. 

Hedef 1.5. I hracatın artırılması için çalışmalar yapılacaktır. 

 

 

Amaç 2. Üyelerin İhtiyaç ve Beklentilerine Cevap Veren Nitelikli 

Hizmetler 
 

Hedef 2.1. Odanın iletişim ag ları (network) geliştirilecektir. 

Hedef 2.2. U yelere ihtiyaçları dog rultusunda Bilgi ve Danışmanlık hizmetleri verilecektir. 

Hedef 2.3. U yelere ihtiyaçları dog rultusunda I ş geliştirme desteg i verilecektir.  

 

Amaç 3. Güçlü Kurumsal Yapıya Sahip Oda 
 

Hedef 3.1. Güçlü yönetim anlayışı içselleştirilecek ve kurumsallaşma sag lanacaktır. 

Hedef 3.2. I nsan kaynakları etkin ve verimli biçimde yönetilecektir. 

Hedef 3.3. Tanıtım, haberleşme ve iletişim etkin ve verimli hale getirilecektir. 

Hedef 3.4. Bilişim teknolojileri etkin ve verimli hale getirilecektir. 

Hedef 3.5. U ye ilişkileri geliştirilecektir. 

Hedef 3.6. Proje ve Ar&Ge kapasitesi geliştirilecektir. 
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Stratejik Planlama 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 

ANA DOKÜMANIN HAZIRLANMASI SPE 

Hedeflerin Sorumlularının Belirlenmesi SPE 

Hedeflerin Performans Göstergelerinin Belirlenmesi Danışman 

Maliyetlendirme SPE 

Maliyetlerin Bütçe Fasıllarıyla İlişkilendirilmesi SPE 

İzleme Değerlendirme Yönteminin Belirlenmesi SPE 

YILLIK PROGRAMLARIN (İŞ PLANLARININ) HAZIRLANMASI SPE 

Stratejik Plan Dokümanlarının Gözden Geçirilmesi SPE 

Stratejik Plan Dokümanlarının Onayı YK 
YK: Yönetim Kurulu 
GS: Genel Sekreter 
SPE: Stratejik Planlama Ekibi 

 
   Stratejik Planlama Ekibi: 

 

U mit U LGEN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) 

Bülent SI VRI KAYA (Yönetim Kurulu U yesi) 

Ayten NURSEL KOCADAG  (Yönetim Kurulu U yesi) 

Vildan YILMAZ (Kalite ve Eg itim Sorumlusu) 

Tuncay YU KSEL (Proje Koordinatörü) 

Zeynep CEBECI  (Proje Asistanı) 

Basri ALBAYRAK (Basın-Yayın Sorumlusu) 

Şenol KETEN (Muhasebe Müdürü) 

Ug ur KURT (Ticaret Sicil Müdürü) 

Neslihan KESEN DOG RUOG LU (Oda Sicil /Dış Ticaret Sorumlusu) 
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MEVCUT DURUM ANALİZİ 

Odayı geleceg e taşıyacak planın sag lıklı biçimde gerçekleştirilmesi için, başlangıç noktası olan 

durum analizinin sag lıklı biçimde yapılması gerekmektedir. Bu amaçla her türlü veri derlenerek 

analiz edilmiş ve gerekli bilgilere ulaşılmıştır. 

Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 

Düzce Ticaret ve Sanayi  Odası, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı diğer odalar gibi 

Anayasanın 135. Maddesinde tanımlanan “Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşu” olarak 

kurulmuş ve faaliyetlerini 5174 sayılı “Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 

Kanunu” ve bu kanuna bağlı olarak oluşturulan mevzuat çerçevesinde yürütmektedir. 

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 Düzce Ticaret ve Sanayi  Odası; “üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, 

meslekî faaliyetlerini kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini 

sağlamak, mensuplarının birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim 

kılmak üzere meslekî disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve Kanunda yazılı hizmetler ile 

mevzuatla kendisine verilen görevleri yerine getirmek amacıyla kurulan, tüzel kişiliğe 

sahip kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşu” olarak tanımlanmaktadır. 

Kanundaki tanımı bu olmakla beraber, Düzce Ticaret ve  Sanayi  Odası; “bölgesinin ekonomik 

ve sosyal kalkınmasında 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. 

Yasal Yükümlülükler 

5174 Sayılı Kanunun 12. Maddesi uyarınca Düzce 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 çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle üyelerinin 
mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları durumunda 
kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, elektronik ticaret ve 
internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde bulunmak, bu konularda 
gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek,  

✓ 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,  
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✓ 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 hizmetlerin 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 raporları 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 stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik eğitim ve öğretimi 
geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin işyerleriyle sınırlı olmak 
üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına alınmamış meslek dallarında bu 
uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek,  

✓ 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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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 Denetim 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 

http://www.csgb.gov.tr/
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✓ 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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Kuruluş İçi Analiz 

Yönetim Yapısı 

Düzce 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. Odada 11 Meslek Grubu oluşmuş, her meslek 

grubundan büyüklüğüne göre olmak üzere 11 adet Meslek Komitesi oluşturulmuştur. 

Görev süresi 4 yıl olan Meclis, Oda'nın en yüksek karar ve denetim organı olup, Meslek 

Komitelerinin kendi üyeleri arasından yargı gözetimi altında gizli oyla seçtikleri 2-3 üyenin 

toplamından oluşmaktadır. Oda Meclisi, 11 Meslek Komitesinden seçilen 31 üyeden oluşmaktadır.  

Meclis'in kendi üyeleri arasından dört yıl için seçtiği (9 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. 

Ayrıca, Genç ve Kadın Girişimcilere yönelik Kurullar oluşturulmuş ve oda bünyesinde çalışmalarına 

devam etmektedir. 
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Kaynakların Analizi 

Mali Kaynaklar:   
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İnsan Kaynakları: 

Düzce TSO’da hizmetler 10'u bayan, 14' ü erkek 24 personel ile yürütülmektedir.  

✓ 1 Personelimiz Yüksek Lisans Mezunu,  

✓ 10 personelimiz üniversite mezunu,  

✓ 3 personelimiz Ön Lisans Mezunu,  

✓ 10 personel ise lise ve dengi okullardan mezundur. 

Oda personelinin taşıması gereken nitelikler ve görev tanımları Kalite El Kitabımızda (KEK) 

belirtilmiştir.  

Personelin İşe Alım Prosedürü̈ yürürlüktedir.  

Personel Performans Değerlendirme Sistemi kurulmuştur, Yıllık Personel Eğitim Planı 

dahilinde personelin eğitimleri düzenlenmekte, yılda en az bir yada iki kez iki günlük kapsamlı 

kişisel gelişim eğitimi verilmekte, TOBB ve benzeri kurumların düzenlediği eğitimlere ve 

seminerlere ilgili personellerin katılımı mutlaka sağlanmaktadır.  

Her yıl Personel Memnuniyet Anketleri düzenlenmekte personelin görüş ve önerileri dikkate 

alınmaktadır.  

Yönetim şekli personelin görüş ve önerilerini dikkate alan dinamik bir anlayışı 

desteklemektedir. 

Her yıl düzenli olarak Personel Performans Değerlendirme Anketleri düzenlenmekte ve 

sonuçlar bizzat personelimiz ile paylaşılmaktadır.  

Yeni istidam edilen personellere oryantasyon eğitimi verilmektedir. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lise ve Altı; 10; 
42%

Ön Lisans; 3; 

12%

Üniversite; 10; 

42%

Y. Lisans; 1; 4%

EĞİTİM DURUMU DAĞILIMI

Kadın; 10; 
42%

Erkek; 14; 
58%

CİNSİYET DAĞILIMI
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Fiziksel Kaynaklar: 

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No 13 , Oda Hizmet Binası; 

Toplam 5 kat ;  5 x 375 m2 = 1.875 m2 

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No 11 Ek Hizmet Binası 3. ve 4.Katlar;  

Toplam 2 kat ; 2 x 180 m2 = 360 m2  

Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No 11 Ek Hizmet Binası Bodrum Kat Arşiv Bölümü;  

200 m2 

Yimpaş Mevkii; 

3.637 m2 arsa 
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Teknolojik Kaynaklar: 

Düzce TSO’da aşağıda belirtilen donanım ve yazılımlar mevcuttur. 

✓ INTEL RS2 SUNUCU 2TB-8GB RAM 

✓ FORTINET FIREWALL 1/100 

✓ WESTERN DIGITAL NAS SUNUCU 4 TB 

✓ HP YÖNETİLEBİLİR SWİTCH 24X2 

✓ ODA SUNUCU YEDEKLEME (NATRO SANAL SUNUCU) 

✓ ODA WEB SİTESİ VE SUNUCU İKİNCİL YEDEKLEME 

✓ 19 ADET MASAÜSTU   BİLGİSAYAR 

✓ 4 ADET DİZÜSTU   BİLGİSAYAR 

✓ 16 ADET YAZICI 

✓ 2 ADET FAX-YAZICI-TARAYICI 

✓ 2 ADET FOTOKOPİ MAKİNESİ 

✓ 3 ADET PROJEKSİYON CİHAZI 

✓ 12 KW UPS CİHAZI 

✓ 1 ADET JENERATÖR 

 

✓ FORTİLOGGER LOG KAYIT YAZILIMI 

✓ NORSAN ODA OTOMASYON YAZILIMI 

✓ MICROSOFT WINDOWS 8.1 OPEN LISENCE 

✓ MICROSOFT OFFICE 365 EKSTRA (17 KULLANICI) 

✓ ODA KAPASİTE TAKİP YAZILIMI  

✓ ODA WEB SİTESİ YAZILIMI  

✓ ODA PERSONEL BORDRO TAKİP YAZILIMI 

 

Bilgi güvenliği ve bakım prosedürleri mevcuttur.   

Üye işlemleri NORSAN ve TOBBNET programları üzerinden yürütülmektedir.   

Kapasite-ekspertiz raporları ve Oda tarafından verilmekte olan dış ticaret belgelerinin takibi 
için Odamıza özel bir program kullanılmaktadır.   

Web sayfamız üzerinden aidat ödemesi yapılabilmekte ve en çok kullanılan belgeler online 
olarak alınabilmektedir.   

Meclis toplantılarımız web sayfamız üzerinden canlı olarak izlenebilmektedir.   

Odamızda kullanılan tüm programlar lisanslı ve yasaldır.   

Sunucumuz TURHOST firması himayesindedir ve tüm verilerimiz zincirleme olarak 
yedeklenmektedir.   

Sözleşmeli Bilgi İşlem danışmanlık firması tüm ihtiyaçlarımıza cevap verebilmektedir. 
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Organizasyon Şeması 
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Odanın Hizmetlerinin ve Kurumsal Kapasitesinin Değerlendirilmesi 

Durum Analizinin sag lıklı bir şekilde yapılabilmesi için, Odanın Kurum Kültürü yani, “Hizmet” 

ve “Kurumsal” kapasitesinin dog ru biçimde tespit edilmesi kritik önem arz etmektedir.  

Bu tespitler yapılırken; uluslararası düzeyde “Çag daş Odacılıg ın” yega ne kanıtı nitelig inde olan, 

TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Kılavuzu, referans doküman olarak ele alınmıştır.  

Oda’da, mevzuat gereg i, verilen hizmetler aşag ıda sunulmaktadır. 

TİCARET SİCİLİ İŞLEMLERİ 

• Dilekçeler Matbu Formalar Karar Örnekleri Bilgiler 
• Gerçek Kişiler (Şahıs Firması) 

• Kollektif Şirketler  

• Komandit Şirketler  

• Kooperatifler  

• Anonim Şirketler  

• Limited Şirketler  

• Vakıf ve Derneklere Ait Ticari İşletmeler  

• Yabancı Firma Türkiye Şubeleri   

• Tür Değişikliği  

• Birleşme 

• Bölünme  

 

ÜYE SİCİLİ / MUAMELAT İŞLEMLERİ 

• Üyelerin Oda kayıt işlemleri 
• Odamız Organ Seçimleri ile ilgili işlemler 
• Oda Sicil Kayıt Sureti (Faaliyet belgesi) 
• Üye Kayıtları ile ilgili her türlü belge tanzim edilmesi (Üyelik Onayları) 
• İhale Yasağı Belgesi 
• Meslekten Men Belgesi 
• Ticari İkametgah Belgesi 
• Üye kayıtları ile ilgili değişiklik işlemleri 
• Üye firmaların Meslek Komitesi değişikliği işlemleri 
• Üye firmaların Terkin işlemler 
• Kayıtlı Üyelerimiz ile ilgili İstatistiki bilgiler 
• Üye firmaların iletişim bilgilerini içeren listelerin verilmesi 
• Çıraklık – Kalfalık Belgeleri Onay İşlemleri 
• Oda Üyesi Kimlik Kartları düzenlenmesi 
• Eş tayini belgeleri. 
• Üye Bilgileri Güncelleme Çalışmalarının yapılması 
• Meclis üyelerimiz için Silah Ruhsat işlemleri belgesi 
• Muhtelif Kamu Kurum ve Kuruluşları ile Üyelikle ilgili yazışmalar 
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• Kapasite Raporu İşlemleri 
• Ekspertiz Raporu İşlemleri (Firmalara ait İmalat, Arıza Tespit, Mücbir        Sebep) 
• Arsa-Bina Ekspertizleri 
• İhracat Onay İşlemleri  

 

BELGELENDİRME İŞLEMLERİ 

 
• K Yetki Belgeleri 

• İş Makinaları Tescili 

• Sayısal Takograf Sistemi 
 
 
 
 
İŞTİRAKLER: 

✓ Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. 

✓ Düzce Teknopark A.Ş. 

✓ Düzce TSO Hizmet Ltd. Şti. 

 



2018 – 2021 Stratejik Planı Düzce Ticaret ve Sanayi Odası 

 

      
Sayfa: 35/48 SP.DD-02.01 / 19.06.2019 

 

Süreçlerin Analizi 

Çag daş odacılık anlayışında, üyeye sunulan 

“Hizmetler” ve bu hizmetlerin sag lıklı biçimde yerine 

getirilebilmesinde 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 ifası 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 oldug undan, bu karakteristikteki hizmetler 

“Operasyonel Hizmetler” olarak nitelendirilebilmektedir.  

Üye odaklı hizmetler: 

Oda’nın misyonu gereg i, “Kamu” adına yürüttüg ü hizmetlerinin dışında, üyelerinin ihtiyaç ve 

beklentilerine, çag ın gereklerine uygun biçimde, cevap verebileceg i türde hizmetler olup; 

gerçek anlamda çag daş odacılık faaliyetleri olarak nitelendirilmektedir.  

Bu tarz hizmetler, “üye memnuniyetini” yönetim anlayışının merkezine yerleştirmiş 

kurumların, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamaya yönelik olarak sundug u hizmetler 

olup; zaman, meka n ve tercihlere göre farklılıklar göstereceg inden, 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 sundug u hizmetlerin, kesintisiz ve kaliteli biçimde 

gerçekleştirilmesini sag layacak; “yönetimsel kararların alınması”, “örgütlenme biçimin 

düzenlenmesi” ve “tüm faaliyetlerin planlanması” gibi konuları içermektedir.  

I dari ve Mali işler adı altında tüm kurumlarda uzun yıllardır yürütülen “Klasik Destek 

Faaliyetleri”nin yanı sıra, günümüzde; “Toplam Kalite Yönetimi”, “Proje Geliştirme”, “Araştırma 
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Geliştirme” ve “Kurumsal Yönetişim” gibi nitelikli personelin yürütmesi gereken konuların 

içerildig i “Stratejik Destek Faaliyetleri” olarak adlandırılabilecek faaliyetler, özellikle çag daş 

yönetim anlayışı içerisinde, çok önemli rol oynamaktadır.  

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası, 2018-2021 Stratejik Plan’ı ile yukarıda açıklanan ve aşag ıda 

tablo olarak verilen süreç tasarımını Oda’da yerleştirilmeyi hedeflemektedir. Bu anlamda 

Stratejik Plan’da yer alan amaç, hedef ve faaliyetler, çag daş odacılık prensiplerinin Düzce Ticaret 

ve Sanayi Odası’nda uygulanmasına yönelik tasarlanmıştır. 

Tablo 1: Hedeflenen Süreç Tasarımı 

Ana 

Süreç 
Süreç Faaliyet 

H
İZ

M
E

T
L

E
R

 

Operasyonel 

Hizmetler 

Ticaret Sicili  / Tescil-I lan 

Oda Sicili 

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

Taktik 

Hizmetler 

U yeler Arası I letişim Ag ı 

Politika Geliştirme ve U yeleri Temsil 

I ş Geliştirme, Eg itim, Bilgi, Danışmanlık ve Destek  

Uluslararası Ticaret 

Sosyal Sorumluluk 

D
E

S
T

E
K

 F
A

A
L

İY
E

T
L

E
R

İ 

Stratejik  

Destek 

Faaliyetleri 

Çag daş 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 

U ye I lişkileri Yönetimi 

Proje Geliştirme ve Yönetimi 

Klasik  

Destek 

Faaliyetleri 

Bilgi I şlem/Teknik Destek  

Mali I şler  

I dari I şler  
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Paydaş Analizi 

Yapılan “Paydaş Analizi” çalışması ile paydaşlar önem sırasına konmuştur. Bu çalışma, Oda’nın 

geleceg ini planlamak için ihtiyaç duydug umuz durum analizi çalışmalarımıza davet edeceg imiz 

paydaşların belirlenmesine de katkı sag lamıştır.  

Paydaşlarımız belirlenirken Etki/Önem Matrisinden faydalanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paydaşlar 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın paydaşları, Oda’dan dog rudan ya da dolaylı olarak hizmet 

alan, ürün ve hizmetleriyle Oda’yı dog rudan ya da dolaylı etkileyen kişi, kurum ve kuruluşlar 

analiz edilerek belirlenmiştir. I lişkide olunan gerçek ve tüzel kişiler; Kuruma girdi sag layan, iş 

birlig i yapılan, Kurum faaliyetlerinden etkilenen, Kurumu etkileyen, ürün ve hizmet sunulan 

kesimler dikkate alınarak, Paydaş Tablosu oluşturulmuştur.  

Paydaş Adı Paydaş 
Türü 

Öncelik 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği İç Paydaş Birlikte Çalış 

Oda Meclisi İç Paydaş Birlikte Çalış 

Yönetim Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış 

Meslek Komiteleri İç Paydaş Birlikte Çalış 

Disiplin Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış 

Üyeler İç Paydaş Birlikte Çalış 

Komisyonlar (Hesapları İnceleme Komisyonu) İç Paydaş Birlikte Çalış 

Kadın Girişimciler Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış 

Genç Girişimciler Kurulu İç Paydaş Birlikte Çalış 

Çalışanlar İç Paydaş Birlikte Çalış 

 

Düzce Valiliği ve Bağlı İl Müdürlükleri Dış Paydaş İşbirliği 

Düzce Belediyesi ve İlçe Belediyeleri Dış Paydaş İşbirliği 

Düzce Üniversitesi ve Bağlı MYO lar  ile İlgili Fakülteler Dış Paydaş İşbirliği 

ETKİ   
 
 
 

 ÖNEM 

ZAYIF GÜÇLÜ 

D
Ü
Ş
Ü

K
 

İZLE BİLGİLENDİR 

Y
Ü

K
S

EK
 

ÇIKARLARINI GÖZET, 
ÇALIŞMALARA DAHİL 

ET 

BİRLİKTE ÇALIŞ 
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Paydaş Adı Paydaş 
Türü 

Öncelik 
KOSGEB İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği 

Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği 

Sosyal Güvenlik Kurumu İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği 

Düzce Defterdarlığı Dış Paydaş İzle/Takip et 

Düzce Vergi Dairesi Dış Paydaş İzle/Takip et 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Dış Paydaş İzle/Takip et 

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Dış Paydaş İşbirliği 

OSB Müdürlükleri Dış Paydaş İşbirliği 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği 

Milli Eğitim İl Müdürlükleri ile Bağlı MTL Dış Paydaş İşbirliği 

Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği 

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Dış Paydaş İzle/Takip et 

Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Dış Paydaş İşbirliği 

Düzce Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Dış Paydaş İşbirliği 

Ulaştırma Bölge Müdürlüğü Dış Paydaş İzle/Takip et 

Akçakoca Ticaret ve Sanayi Odası Dış Paydaş İşbirliği 

İhracatçı Birlikleri Dış Paydaş İşbirliği 

Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. Dış Paydaş İşbirliği 

Özel ve Resmi Bankalar Dış Paydaş İşbirliği 

Düzce Teknopark A.Ş. Dış Paydaş İşbirliği 

Karayolları 4.Bölge Müdürlüğü Dış Paydaş İzle/Takip et 

Yerel/ Ulusal Yazılı ve Görsel Basın Dış Paydaş İşbirliği 

Ziraat Odaları Dış Paydaş İşbirliği 

Özel-Resmi ve Katılım Bankaları Dış Paydaş İşbirliği 

Düzce Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği 

MÜSİAD Dış Paydaş İşbirliği 

Orman İşletme Müdürlüğü Dış Paydaş İşbirliği 

Milletlerarası Ticaret Odası Dış Paydaş İşbirliği 

Düzce Brode Sanayicileri Derneği Dış Paydaş İşbirliği 

TATSO Dış Paydaş İşbirliği 

DÜSİMER Dış Paydaş İşbirliği 

Teknoloji Transfer Ofisi Dış Paydaş İşbirliği 
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GZFT (SWOT) Analizi 

Oda, 2018-2021 Dönemi Stratejik Planı hazırlıklarında 

tüm paydaşlarla iletişim halinde olarak Etkili bir SWOT 

(GZFT) analizi gerçekleştirmiştir. 

Ayrıca, geçen dönem içerisinde Yönetim ve ilgili 

organlarında; Güçlü ve Geliştirilmeye Açık yönleri ile 

Fırsat ve Tehditleri tartışılmış, paydaşlarla toplantı ve 

anket gibi çeşitli yöntemlerle, öncelikle yönetim ve 

çalışanlar olmak üzere, üye ve paydaşlardan da alınan bilgiler dog rultusunda;  

✓ İç Çevreyi ilgilendiren, odanın “Güçlü” ve “Geliştirilmeye Açık Yönleri” ile, 

✓ Dış Çevreyi ilgilendiren, “Fırsat” ve  “Tehditler”,  

✓ Bunlara ek olarak  “Sorunlar”,  “Beklentiler” aşağıdaki gibi belirlenmiştir. 

Güçlü Yönler 

✓ Odamızın 59 yıllık güçlü ve kurumsal bir tecrübesi bulunması 

✓ Üyeleri arasında sektöründe söz sahibi büyük ölçekli firmaların bulunması 

✓ Hedeflediği amaçlar için yeterli mali kaynaklara sahip bulunması 

✓ Sürekli geliştirmeyi hedeflediği hizmet anlayışı 

✓ Yeterli ve geliştirilebilir teknik alt yapıya sahip olması, teknolojiyi sürekli takip etmesi 

✓ Düzce’yi ilgilendiren, başta ekonomik olmak üzere birçok konuda verdiği görüşlere 
itibar edilmesi 

✓ Oda olarak başvurabileceği hibe çağrılarına başvuru yapma kültürünü oluşturması, 
proje yönetme, uygulama ve raporlama tecrübesi edinmesi ve bu işlerin sürekliliğine 
özen göstermesi 

✓ Başta Üniversite olmak üzere birçok kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapması ve bunu 
geliştirebilme potansiyeli ve Üniversite-Sanayi İşbirliğine çok önem vermesi 

✓ Oda üyelerine eğitim ve seminer verme gibi görevleri kendisine önemli bir misyon 
haline getirmesi 

✓ Odamızın şeffaflık ve istişareye açık olma konusunda hassas davranması 

✓ TOBB Akredite Oda olması, (KYS) Kalite Yönetim Sistemi Belgesi sahibi olması, üye 
memnuniyetine önem vermesi 

✓ Yönetici kadrolarının bölgesel ve ulusal düzeyde güçlü sosyal ilişkiler kurabilme 
kabiliyeti 

✓ Üyeleri ilgilendiren güncel mevzuatlar konusunda gereken bilgilendirmeleri yapma 
konusunda özen göstermesi 
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✓ Önemli bölgesel ve ulusal düzeydeki kurumların yönetim kurullarında ve karar 
organlarında temsil edilmesi 

✓ Odamızın TOBB Türkiye Ticaret ve Sanayi Odaları Konseyinde temsil edilmesi 

✓ Tecrübeli ve çalışkan personellere sahip olması 

✓ Güçlü sosyal sorumluluk projelerinde yer alması, bu projelerin sürdürebilirliği 
konusundaki kararlılığı 

✓ Bölgesel ve ulusal kurumlar ile güçlü iş birlikleri ve diyalog yürütebilme kapasitesi  

Geliştirilmeye Açık Yönler (Stratejik Planda İlgili Hedef Numarası) 

✓ Odamızın nitelikli personellerinin iş yoğunluğu (H. 3.2) 

✓ Odamız kalite yönetim sisteminin getirdiği gerekliliklerin yüzde yüz uygulanamaması 
(H. 3.1.) 

✓ Odamızın uluslararası kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinin zayıf bir düzeyde 
bulunması (H. 2.1.) 

✓ Odamızın periyodik ekonomik verilerin raporlanması konusundaki yetersizlikleri (H. 
3.3.) 

✓ Üye bilgilerinin güncellenmesi konusunda yaşanan problemler, üyelerin değişen iletişim 
bilgilerini ulaştırmamaları (H. 3.5.) 

✓ Oda hizmetlerinin ve faaliyetlerinin yeterince tanıtımının yapılamaması (H. 3.3.) 

✓ Meslek komitelerimizin büyük bir bölümünün arzu edilen çalışma ve etkinlikten ve katkı 
sağlama düzeyinden uzak bulunması (H. 3.1.) 

✓ Sektörel ve bölgesel raporlama çalışmaları konusunda sürdürülebilirliğin yetersiz 
seviyede kalması (H. 1.1., H 1.2., H. 1.3.) 

✓ Daha etkin ve verimli lobi faaliyetleri gerçekleştirilememesi (H. 3.1.) 

✓ Üniversite-Sanayi İş birliği seviyesinin arzu edilen noktaya ulaşmaması (H. 1.1., H. 1.2., 
H. 1.3.) 

✓ Türkiye ortalamasının üzerinde, yüksek oranda "askıda bulunan" üye sayısına sahip 
olunması (H. 3.5.) 

✓ Halkla ilişkilerin arzu edilen seviyede bulunmaması (H. 3.3.) 

✓ Çevre odalar ile iş birliklerinin ve beraber hareket etme düzeyinin yeterli seviyede 
bulunmaması (H. 2.1.) 

✓ Odamızın sanal ortamda hizmet verme konusunda istenilen düzeye ulaşılamaması, 
üyelerimize yeterli derecede sosyal medya hesaplarımızı ve web sayfamızı kullanma 
alışkanlığının verilememesi (H. 3.4.) 

✓ Odamızın artan iş hacmine karşılık Oda fiziki mekanlarının yetersiz hale gelmesi (H. 3.1.) 

✓ Büyük ölçekli sanayi kuruluşları niteliğindeki birçok üyesinin kanuni merkezlerinin 
Düzce dışında bulunması ve şirket yönetimlerinin buralardan yürütülmesi (H. 1.1.) 
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✓ Üyelerimizin kümelenme, hibe ve destekler ile diğer avantajlar hakkında yeterli bilgiye 
sahip olmaması ve bu konulara yeterli ilgi ve alakayı göstermemeleri, Odanın bu konuda 
yapmakta olduğu çalışmalara katılım yapmamaları (H. 2.3.) 

✓ Üyelerimizin sektörel fuarlara ve iş birliği organizasyonlarına yeterli ilgiyi 
göstermemeleri (H. 2.3.) 

✓ Üyelerimizin nitelikli ve eğitimli eleman bulma konusunda yaşadığı problemler (H. 2.2.) 

✓ Üyelerimizin yüksek işçilik ve girdi maliyetleri ile enerji maliyetleri, yasal zorunluluklar 
nedeni ile katlanmak zorunda kaldığı ek maliyetler (H. 2.3.) 

✓ Üyelerimizin markalaşma ve sınai mülkiyetler konusunda arzu edilen bilinç düzeyine 
ulaşamaması (H. 1.1., H. 2.3.) 

✓ Üyelerimizin mevcut ve güncellenen yasa ve yönetmeliklere uyum sağlama zorlukları 
yaşamaları (H. 2.2.) 

✓ Üyelerimizin danışmanlık faaliyetlerinden yeteri kadar faydalanma konusundaki 
eksiklikler (H. 2.3.) 

Dış çevre analizinde paydaşlara;  

Fırsat olarak: Bölgenin kalkınması ve gelişmesine katkı sag layacak, Düzce TSO’nun güçlü 

yönlerini artıracak, faaliyetleri ve üyelerinin menfaatleriyle ilgili, odanın dışında, gelecekte oda 

açısından avantaj sag layacag ı düşünülen bölgesel, ulusal ve hatta uluslararası gelişmeler; 

Tehdit olarak ise: Bölgenin kalkınması ve gelişiminde olumsuz etkisi olan, Düzce TSO’nun 

kontrolünde olmayan, ancak, onun hizmet alanlarıyla ve üyelerinin menfaatleriyle ilgili, odanın 

dışında, bugün veya ileride oda açısından dezavantaj sag layacag ı düşünülen bölgesel, ulusal ve 

hatta uluslararası gelişmeler hakkındaki görüşleri sorulmuş,  

Bunlara ek olarak, dış paydaşların Sorunlar ve Beklentiler hakkında da görüşleri alınmıştır. 

Bu çerçevede; 

Fırsatlar 

✓ Belirli sektörlerdeki üyelerimizin potansiyel kümelenme olanaklarının bulunması, bu 
olanakların hayata geçirilebilmesi için güçlü yerel iş birlikleri ağının mevcut olması 

✓ İlimizin kolay ulaşılabilir bir konumda olması ve yeni yatırımlar için her zaman alternatif 
bir lokasyon olma seçeneğini koruması, yeni yapılacak yatırımların halen 4.bölge 
desteklerinden yararlanabilmesi 

✓ Üniversite-Sanayi İşbirliğinde yeni adımlar atılması ve ileriye dönük iş birliğinin 
geliştirilmesi potansiyeli, AR-GE, inovasyon ve yenilik çalışmaları için Düzce 
Üniversitesi, Bilim Sanayi Teknoloji İl Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı gibi 
kurumların çalışma ve iş birliği istekleri 

✓ Düzce Üniversitesi ve diğer resmi kurumlar ile ortak projelerde çalışma ve bu 
çalışmaların sürekliliği konusunda kararlılık 
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✓ Her zaman etkili lobicilik faaliyeti yürütebilme potansiyeli 

✓ Genç ve dinamik bir çalışan kadrosu bulunması ve bu kadronun geliştirilebilmesi 
potansiyeli 

✓ Yönetim Kurulumuzun bilgi ağları, iletişim ve sosyal medya da etkin bir şekilde yer alma 
kararlılığı 

✓ Sayısal Takograf, K Türü taşıma belgeleri, iş makinası tescilleri, eğitim ve seminer 
organizasyonları ile üye sayımızdan daha büyük bir kitleye hizmet verebilme imkanı 

✓ Son yıllarda gelişen Odaların kurumsal olarak başvurabileceği çağrılara teklif verme 
kültürü, 

✓ Birçok etkili resmi ve özel kurumlara kolayca ulaşabilme gücü ve güçlü iş birliği 
imkanları 

✓ Odamızın Düzce Teknopark A.Ş., Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Doğu Marmara 
ABİGEM A.Ş., Düzce Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri yönetim kurullarında temsil 
edilmesi ve bu kurumlarda söz sahibi konumda olması 

✓ Yönetim Kurulu Başkanının TOBB Ticaret ve Sanayi Odaları Konsey üyesi olmasının 
getirdiği avantajlar 

✓ 1Mevcut Organize Sanayi Bölgelerinin yanı sıra faaliyete geçecek diğer Organize Sanayi 
Bölgelerinin gelecekte Düzce’ye sağlayacağı olumlu katkılar 

✓ Özellikle çevre odalar ile ortak projelerde yer alma potansiyeli 

✓ İlimizin henüz keşfedilmemiş doğa zenginliğinin turizme kazandırılması potansiyeli, 
uzun vadede turizmde marka bir şehir olma şansı 

Tehditler (Stratejik Planda İlgili Hedef Numarası) 

✓ Düzce’nin tabi olduğu İSKİ mevzuatının Oda üyelerimiz tarafından yeterince 
anlaşılamaması (H. 2.2.) 

✓ Tüm ülkede olduğu gibi kayıt dışı ekonominin varlığı ve haksız bir rekabet yaratması (H. 
2.2.) 

✓ İstanbul ve Ankara gibi metropollere yakın olunmasının ve ekonomisi daha güçlü̈ komşu 
illere sahip olmanın getirdiği ticari dezavantajlar (H. 2.3.) 

✓ Tarım arazilerinin küçük ve dağınık olması nedeni ile rasyonel kullanılamaması (H. 1.2.) 

✓ Fındık ürününün işlenerek katma değer yaratacağı sanayilerin gelişmemiş olması (H. 
1.2.) 

✓ Şehrin alt yapısının ve yollarının yetersizliği, TEM Otoban bağlantısının halen 
tamamlanamaması (H. 3.6.) 

✓ Sektörlerin çeşitliliğinin fazla olmasının getirdiği, yeterli sayıda yatırımlara uygun 
nitelikli iş gücü̈ bulma sıkıntısı (H. 1.4.) 

✓ Piyasalarda zaman zaman görünen istikrarsızlıklar ve küresel ekonomideki 
dalgalanmalar (H. 2.3.) 

✓ Avrupa Birliği uyum sürecinde üretimde ve ihracatta aranan kalite standartları 
konusunda yeterli bilgi birikiminin bulunmaması ve bu konudaki eksiklikler (H. 1.5.) 
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✓ Sık sık değişen mevzuatlara uyum sağlama zorlukları, bu yüzden çeşitli idari para 
cezalarına muhatap olma riskleri (H. 2.2.) 

 

Sorunlar (stratejik Planda İlgili Hedef Numarası) 

✓ Düzce firmalarının ihracatlarını yeterli seviyede artıramamaları, dış pazarlara yönelme 
konusundaki bilgi eksiklikleri ve bunun yarattığı isteksizlikler (H. 1.5.) 

✓ AR-GE çalışmalarının sınırlı seviyede kalması, bu çalışmalar için yeterli finans 
kaynaklarının ve nitelikli personelin sağlanamaması (H. 1.1.) 

✓ Üyelerimizin finansa erişim ve sağlıklı bir mali yapı oluşturabilme konusunda yaşadığı 
zorluklar (H. 2.2.) 

✓ Üyelerimiz arasında ciddi şekilde yaşanan personel sirkülasyonu, çalışanların çok sık iş 
değiştirmeleri, Düzce’ye özgü olarak fındık hasatı zamanı çalışanların devamsızlığı ve 
rapor alma alışkanlıkları (H. 1.4.) 

✓ Üyelerimizin devlet desteklerinden yeterince faydalanamamaları, danışmanlık hizmeti 
alma konusunda yeterli bilince sahip olmamaları (H. 2.2.) 

✓ Üye firmalarımızın büyük bir bölümünün orta ve uzun vadelerde strateji 
belirleyememeleri ve günlük politikalar ile yönetilmeleri (H. 3.6.) 

✓ E-Ticaret platformları yolu ile satışları artırma ve yeni müşteriler bulma imkanının 
halen güçlü̈ bir seçenek olarak değerlendirilmemesi (H. 1.3.) 

✓ Markalaşmaya önem verme ve bu yönde çalışma yerine fason üretime devam etme 
kararlılığının sürdürülmesi (H. 1.1.) 

✓ Üyelerimizin büyük bir bölümünün kurumsallaşmasını tamamlayamayan aile 
işletmelerinin olması ve bu işletmelerin çok kırılgan yapıda bulunmaları, profesyonel 
yönetici istihdamı konusunda isteksiz davranmaları, yenilikçi olmak yerine geleneksel 
yöntemleri tercih etmeleri  (H. 2.3.) 

Beklentiler (Stratejik Planda İlgili Hedef Numarası) 

✓ Savunma sanayiinde pilot bölge konumuna gelmek (H. 1.1.), 

✓ Bölgenin Proje hazırlama ve yönetme kapasitesinin geliştirilmesi (H. 3.6.), 

✓ Mobilya sektöründe İhtisas Bölgesi konumuna gelmek (H. 1.1.), 

✓ Fuarcılık faaliyetlerini geliştirmek ve Fuar merkezi kurmak (H. 1.5.), 

✓ Yüksek hızlı trenin Düzce’den geçmesini sağlamak (H. 1.2.), 

✓ Yayla ve doğa turizmini geliştirmek (H. 1.2.), 

✓ İhracatı artırmak (H.1.5. ), 

✓ Nitelikli ara eleman problemine etkin çözüm geliştirmek (H. 1.4.), 

✓ Üniversite ile sanayi arasında nitelikli işbirliğini sağlayarak Ar&Ge, İnovasyon ve 
tasarıma yönlenmek (H. 1.1.), 

✓ Üyeler başta olmak üzere, bölge aktörlerinin Kurumsallaşmasına katkı sağlamak (H. 
2.3.), 

✓ Dijital pazarlama ve e-ticaretin gelişmesini sağlamak (H.1.3. ), 
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✓ Bölgenin önemli Sektörleri için nitelikli  SWOT analizleri gerçekleştirmek (H. 1.1., H. 1.2., 
H. 1.3.), 

✓ Metal sektörü öncelikli olmak üzere, URGE projeleri ile Kümelenme çalışmaları 
gerçekleştirmek (H. 1.1.), 

✓ Yöresel markaların belirlenmesi ve pazarlanmasını sağlamak (H. 1.3.), 

✓ Otomotiv yan sanayiinin gelişmesini sağlamak (H. 1.1.), 

✓ Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri (Networkler) oluşturmak (H. 2.1.), 

 

 
 
 
 
 
 

 İÇSEL  

O
L

U
M

L
U

 

✓ Yüksek temsil gücü ve itibar 

✓ Teknolojik altyapı 

✓ Proje kapasitesi 

✓ Güçlü işbirlikleri ve iletişim 

kapasitesi 

✓ Tanıtım-iletişim 

✓ Meslek Komitelerinin katılımcı 

olmaması 

✓ Bölgesel ve sektörel çalışmalardaki 

yetersizlik 

✓ Lobi faaliyetlerindeki yetersizlik 

✓ Fiziksel mekan yetersizliği 

O
L

U
M

S
U

Z
 

✓ Düzce’nin coğrafi konumu (ulaşım, 

doğa turizmi) 

✓ Ar&Ge ve inovasyon konusunda 

aktörlerin isteği 

✓ OSB’lerin yaratacağı olumlu katkılar 

✓ Sektörel kümelenme potansiyeli 

✓ Kurumlar arası işbirliği kararlılığı 

✓ Nitelikli eleman eksikliği 

✓ Kayıt dışı ekonomi 

✓ İşletmelerin içsel (yapısal) ve dışsal 

sorunları 

 DIŞSAL  
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TOWS  
MATRİSİ 

(Amaçlar ve Hedeflerin 
Belirlenmesi Aşamasında Bu 
Matristen Faydalanılmıştır) 

İÇSEL KONULAR 

W: Zayıf Yönlerin Listesi S: Güçlü Yönlerin Listesi 

W1: Tanıtım-iletişim 

W2: Meslek Komitelerinin 

katılımcı olmaması 

W3: Bölgesel ve sektörel 

çalışmalardaki 

yetersizlik 

W4: Lobi faaliyetlerindeki 

yetersizlik 

W5: Fiziksel mekan 

yetersizliği 

S1: Yüksek temsil gücü 

ve itibar 

S2: Teknolojik altyapı 

S3: Proje kapasitesi 

S4: Güçlü işbirlikleri ve 

iletişim kapasitesi 
 

D
IŞ

S
A

L
 K

O
N

U
L

A
R

 T
: T

eh
d

it
le

ri
n

 L
is

te
si

 T1: Nitelikli eleman 

eksikliği 

T2: Kayıt dışı ekonomi 

T3: İşletmelerin içsel 

(yapısal) ve dışsal 

sorunları 

WT: Mini-Mini Stratejileri ST: Maxi-Mini Stratejileri 
W1T1: 
W2T1: 
W1T2: 
W2T2: 
.. 
.. 

S1T1: 
S2T1: 
S1T2: 
S2T2: 
.. 
.. 

O
: F

ır
sa
tl
ar
ın
 L
is
te
si

 

O1:  Düzce’nin coğrafi 

konumu (ulaşım, doğa 

turizmi) 

O1: Ar&Ge ve inovasyon 

konusunda aktörlerin 

isteği 

O1: OSB’lerin yaratacağı 

olumlu katkılar 

O1: Sektörel kümelenme 

potansiyeli 

O1:  Kurumlar arası işbirliği 

kararlılığı 

 

WO: Mini-Maxi Stratejileri SO: Maxi-Maxi Stratejileri 
W1O1: 
W2O1: 
W1O2: 
W2O2: 
.. 
.. 
 

S1O1: 
S1O2: 
S2O1: 
S2O2: 
.. 
.. 
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DÜZCE TSO DURUM ANALİZİ SONUÇLARI  
(Geleceğe Yön Verecek Çıktılar) 

Düzce TSO, kendisine kanunla verilen görevleri mevzuata uygun biçimde yerine getirmektedir.  

Oda bunun yanı sıra, üyelerinin ihtiyaçlarını giderecek, sorunlarını çözecek ve beklentilerini 

karşılayacak hizmetleri de  üyelerine etkili biçimde sunmak için çalışmalar yürütmektedir.  

Ayrıca, sosyal sorumlulug u ve bölgesel kalkınmadaki rolü gereg i de, önemli çalışmalar 

yürütmektedir. 

Bununla birlikte, odanın daha iyi seviyelere ulaşması için sundug u hizmetlerin kalitesinin 

sürdürülebilirlig ini sag layan, etkisini ölçen, izleyen ve sürekli iyileştiren mekanizmaları da 

oluşturması gerekmektedir. 

Bu açıdan bakıldıg ında odanın; Kurumsallaşmayı sag laması ve Kurumsal Kapasitesini 

geliştirmesi gerektig i ortaya çıkmaktadır. Bu bag lamda odanın öncelikle; 

✓ Proje hazırlama ve yönetme kapasitesini geliştirmesi, 

✓ Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirlikleri  (Networkler) oluşturması, 

✓ Meslek Komitelerini etkin biçimde çalıştırması 

Konularına öncelik vermesi gerekmektedir. 

Ayrıca, Düzce TSO’da var olan; sorunları dog ru biçimde tespit eden, bu sorunlara tutarlı çözüm 

politikaları geliştiren ve bu politikaların uygulanmasını sag lamak üzere etkin Lobi 

faaliyetlerinde bulunan yönetim anlayışının daha etkili hale getirilmesi gerekmektedir. 

Geçmişte Düzce’de sanayi Orman U rünleri, Silah Sanayi ve Tütün ile tanınırken; günümüzde 

yelpaze genişlemiş, Otomotiv Yan Sanayi, Tekstil U rünleri (özellikle Broderi) I malatı, Orman 

U rünleri I malatı, Gıda U rünleri I malatı, Makine-Teçhizat, Yapı Malzemeleri sektörleri önemli 

gelişme sag lamıştır. Hatta katma deg eri düşük sanayide bir doyum noktasına gelinmiş midir? 

Sorusu sorulmaya başlanmıştır. 

Bu bag lamda; 

✓ Nitelikli eleman yetiştirilmesi hususunda daha seçici olunması, 

✓ Turizm ve tarımın ag ırlıg ının artırılması, 

✓ Tıbbi aromatik bitki üretimi ve sanayinin geliştirilmesi, 

✓ Tarım OSB’nin kurulması, 

✓ Teknopark’ın etkin ve verimli biçimde çalıştırılması, 
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✓ Tasarımcılıg ın geliştirilmesi, 

✓ Otomotiv yan sanayinin geliştirilmesi konuları ön plana çıkmıştır. 

Düzce’nin gelişmesi için… 

Odanın, Bölgesel Karar Alıcılar, Kanaat O nderleri ve etkin kişi, kurum ve kuruluşlarıyla 

gerçekleştirdig i toplantılar soncunda oluşan tespit ve eg ilimler aşag ıda sunulmaktadır. 

✓ Üniversite-Sanayi İşbirliğinin sağlanması, 

✓ Nitelikli ara eleman probeminin çözümü için nitelikli Mesleki Eğitim sisteminin 

oluşturulması, 

✓ Bölgenin Proje geliştirme kapasitesinin geliştirilmesi, 

✓ Ve İhracatın artırılması 

Hususları önem arz etmektedir. 

Ortak akıl platformlarında ortaya çıkan tespitler çerçevesinde oluşan beklentiler 

aşağıda sunulmaktadır. 

✓ Savunma sanayiinde pilot bölge konumuna gelmek, 

✓ Bölgenin Proje hazırlama ve yönetme kapasitesinin geliştirilmesi, 

✓ Mobilya sektöründe İhtisas Bölgesi konumuna gelmek, 

✓ Fuarcılık faaliyetlerini geliştirmek ve Fuar merkezi kurmak, 

✓ Yüksek hızlı trenin Düzce’den geçmesini sağlamak, 

✓ Yayla ve doğa turizmini geliştirmek, 

✓ İhracatı artırmak, 

✓ Nitelikli ara eleman problemine etkin çözüm geliştirmek, 

✓ Üniversite ile sanayi arasında nitelikli işbirliğini sağlamak, 

✓ Üyeler başta olmak üzere, bölge aktörlerinin Kurumsallaşmasına katkı sağlamak, 

✓ Dijital pazarlama ve e-ticaretin gelişmesini sağlamak, 

✓ Bölgenin önemli Sektörleri için nitelikli  SWOT analizleri gerçekleştirmek, 

✓ Brode ve Metal sektörü öncelikli olmak üzere, URGE projeleri ile Kümelenme çalışmaları 

gerçekleştirmek, 

✓ Yöresel markaların belirlenmesi ve pazarlanmasını sağlamak, 
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MALİYETLENDİRME / İZLEME VE DEĞERLENDİRME 
 

Stratejik planın izlenmesi ve takip edilmesi, kritik başarı 

faktörlerinden bir tanesidir. Bu çerçevede, Oda’nın 5 yıllık 

vizyonunu yansıtan Stratejik Plan’da yer alan temel öge, 

amaç ve hedefleri gerçekleştirmeye dönük proje ve 

faaliyetlerin uygulanabilmesi için hedefler bazında 

sorumluların kimler/hangi birimler olduğu, bunların ne 

zaman gerçekleştirileceği, hangi kaynakların kullanılacağı gibi hususlar belirlenmiştir. 

Planın maliyetlendirilmesi Faaliyetler bazında hazırlanmış olup,  

✓ Zamanlama,  

✓ Maliyetlendirme,  

✓ Maliyetlerin Bütçe kalemleriyle ilişkilendirilmesi,  

✓ Sorumluların belirlenmesi,  

✓ Faaliyetin gerçekleştiğinin ispatı için kanıtlara ilişkin veri alanları belirlenmiştir. 

“Performans göstergeleri” ve “göstergelerin hedefleri” ise Hedefler bazında hazırlanmıştır. 

İzleme değerlendirmenin sağlıklı biçimde 

yürütülmesi için, Hedefler ve hedeflere ilişkin 

Faaliyetler, yukarıda verilen bilgiler ışığında Yıllık İş 

Planları olarak EXCELL dosyasında hazırlanmıştır.  

Faaliyetler, 3 ayda bir gerçekleştirilen 

“Akreditasyon İzleme Komitesi” tarafından 

gözden geçirilmekte, ilerlemeyen faaliyetlere ilişkin önlemler ve yapılması gereken faaliyetler 

kararlaştırılmaktadır.  

Ayrıca, Stratejik Plan amaç ve hedefleri, Oda’nın misyonu ve vizyonu doğrultusunda, 

Akreditasyon İzleme Komitesi tarafından gözden geçirilmekte ve revize edilmesi 

sağlanmaktadır. 

Stratejik Plan’ın genel durumu ile ilgili Yönetim Kurulu’na periyodik olarak bilgi verilmektedir.  


