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SUNUŞ

Odamız kuruluş yılı olan 1924 ten bu yana Nazilli’nin ticari ve sanayi hayatının gelişimine katkıda 
bulunmaktadır. Üyelerinin küresel ekonominin şartlarına uyumunu kolaylaştırmakta ve aynı zamanda 
bilgilendirerek yönlendirmektedir. Girişimci bakış açısıyla yalnızca Nazilli değil çevre il ve ilçeler için de 
öncü bir kurum olmayı başarmıştır.
Nazilli ve sorumluluk alanındaki ilçelerin kalkınması adına yürüttüğü proje ve faaliyetler ile birçok bölgesel 
sorunun çözüme kavuşmasında tamamlayıcı bir rol oynamıştır. Kurumsallaşma ve Oda hizmetlerinin 
Avrupa Birliği Oda Sistemi ile uyumlu olması adına yapılan çalışmaların güzel neticelerini almaya devam 
etmektedir.
Dijital teknolojilerin hızla ilerlemesi ve onlıne internet kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte üyelerimiz 
ile olan iletişimimiz daha da güçlenmeye başlamıştır. Üyelerimiz için gerçekleştirilen etkinliklerimiz, 
raporlarımız v.b. tüm çalışmalarımız daha hızlı ve etkin bir şekilde duyurulmaya başlamış olup tüm bu 
kurumsal faaliyetler kamuoyu ile paylaşılarak daha geniş kitlelere ulaşılmaya devam etmektedir.
Bu gelişmeler ışığında Nazillimize katma değer yaratmak için sunmuş olduğumuz hizmetlerin kalitesini 
artırmak amacıyla geliştirdiğimiz, önümüzdeki dört yıla ışık tutacak olan stratejik planımız sizlerin takdir 
ve beğenilerine sunulmuştur. Stratejik planımızın Odamızın geleceğinde vizyon sahibi olmasında iyi bir 
rehber olacağına inanıyoruz. Modern çağın gerekliliklerinden olan değişim ve yenilikler çerçevesinde 
hazırladığımız bu stratejik Plan ile üyelerimize ve Nazillimize bir katkı sağlamanın haklı gururu 
içerisindeyiz.
Stratejik Planımızın hazırlanmasında emeği geçen, görüş-önerilerini bizlerle paylaşan üyelerimize, 
paydaşlarımıza, ekibimizde yer alan tüm çalışanlarımıza teşekkürlerimizi sunarız.

Saygılarımızla 
NAZILLI TICARET ODASI 
YÖNETIM KURULU
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Odamız 1924 yılında Ticaret Vekaleti İzmir Mıntıkası 
Ticaret Müdürlüğü’ne bağlı birim (memurluk) olarak 
hizmete açılan ve 1950 yılında yayınlanan 5590 sayılı 
Kanuna kadar ticaret ve sanayi odası olarak faaliyette 
bulunan bölgenin ilk meslek kuruluşlarından 
birisidir. 1957 yılında Adalet Bakanlığınca görülen 
lüzum üzerine Yenipazar, Sultanhisar, Bozdoğan, 
Kuyucak, Karacasu ve Buharkent ilçeleri ticaret sicil 
kayıtları da Odamız ticaret siciline nakil edilerek 
Odanın çalışma alanı belirlenmiştir. 1924 yılından 
beri Nazilli ilçesi oda ve ticaret sicili hizmetleri, 1957 

yılından itibaren ise Nazilli Ticaret Odası olarak 
Nazilli ilçe merkezi ile birlikte yukarıda sayılan altı ilçe 
sorumluluk alanı içinde olmak üzere çalışmalarına 
devam etmektedir. Türkiye’de odaların tarihçesi 19. 
yüzyılın son çeyreğinden başlamakta ve günümüze 
kadar gelmektedir. 1910 yılına kadar Ticaret ve 
Sanayi Odaları yaklaşık 40 yıl yasal düzenleme 
yapılmadan işlemişlerdir. Ticaret ve Sanayi Odalarına 
ilişkin ilk yasal düzenlemenin yapıldığı yıl 1910’dur. 
O döneme kadar yaklaşık 23 adet Ticaret ve Sanayi 
Odası kurulmuştur.

1. NAZİLLİ TİCARET ODASI TARİHÇESİ
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1. Ziraat Odaları kuruluş dışı bırakılmış, kurum yal-
nız ticaret ve sanayi mensuplarının örgütü hali-
ne getirilmiştir.

2. Oda yöneticilerinin, üye tüccar ve sanayiciler ta-
rafından seçimle işbaşına getirilme imkanı sağ-
lanmıştır.

Anılan tüzüğün yürürlük süresi içerisinde, 18 adet 
Ticaret ve Sanayi Odası kurulmuştur. Cumhuriyetin 
ilk yıllarında Ticaret ve Sanayi odalarının örgütsel ya-
pısı açısından önemli bir gelişme gerçekleşmiştir ve 
22 Nisan 1925 yılında, 655 sayılı Ticaret ve Sanayi 
Odaları Yasası yürürlüğe girmiştir. 
Yasa ile :
1. 655 sayılı yasa ve bu yasaya istinaden yürürlüğe 

konulan tüzük ile Odaların kuruluş ve işleyişleri 
belirli ilkelere bağlanmıştır.

2. Yasa ile Odaların tüzel kişiliğe sahip meslek ku-
ruluşları olduğu kabul edilmiştir. 

3. Ticaret ve sanayi ile uğraşanların Odalara üye 
olmaları zorunlu tutulmuştur.

4. Odaların çalışma alanları yerel olmaktan çıkarı-
lıp, yöresel duruma getirilmiştir.

Anılan yasadan önce 1924 yılında Bozdoğan’da ti-
caret odası olarak kurulan Oda, daha sonra kesin 
tarihi tespit edilemeyen 1957 yılında Aydın Ticaret 
Sicili Memurluğu’ndan nakledilen dosyaların da alın-
masıyla Nazilli Ticaret Odası olarak faaliyetine de-
vam etmiştir.
18.11.1943 tarihinde çıkan 4355 sayılı yasa ile:
1. 655 sayılı yasayı yürürlükten kaldırmıştır.
2. Odalardaki organ sayıları üçe çıkarılmıştır.
3. Ticaret Borsalarına ayrı bir tüzel kişilik ile organi-

ze olma imkanı verilmiştir.
25.04.1949 tarihli ve 5373 sayılı Esnaf  
Dernekleri ve Esnaf Dernekleri Birliği Yasası ile;
Esnaf niteliğindeki küçük tacir ve sanayicilerin oda-
lardan çıkıp, dernek kurmaları sağlanmıştır. 8.3.1950 
tarihli ve 5590 sayılı yasa ile odalar, borsalar ve bir-
likler bugünkü durumlarını kazanmıştır.

31 Mayıs 1910 yılında “Ticaret ve Sanayi Odaları Nizamnamesi” ile
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Kurumumuz üyelerine hizmet vermekte olan bir 
Sivil Toplum Kuruluşudur. Toplam 15 çalışanı olan 
odamızda; bir genel sekreter, bir Genel Sekreter 
Yardımcısı, bir Genel Koordinatör, bir Yatırım Destek 
Ofisi Sorumlusu, bir Ticaret Sicili Müdürü, iki Ticaret 
Sicili Müdür Yardımcısı vekili, bir Muhasebe ve 
Vezne Sorumlusu, bir Oda Sicil Memuru, bir Kalite 
Yönetim Temsilcisi, bir Bilgi - İşlem Sorumlusu, 
bir İstatistik sorumlusu, bir danışma memuru, bir 
Başkanlık Sekreteri ve bir hizmetli personel görev 
yapmaktadır.
Odamızda; Nazilli ve çevre altı ilçe (Bozdoğan, 
Buharkent, Kuyucak, Karacasu, Yenipazar, 
Sultanhisar) sorumluluk alanımız olarak yer 
almaktadır. Başkanlığını Nuri ARSLAN’ın yaptığı 
ve dokuz üyeden oluşan bir yönetim kurulu ile 
başkanlığını Gürdal Yüzügüler’ in yaptığı ve otuz üç 
üyeden oluşan bir meclisimiz bulunmaktadır.
Her birinde bir başkan ve beşer / yedişer üye 
bulunan on iki meslek komitemiz vardır. Odamızda 
Kasım 2017 itibarı ile yaklaşık 3240 faal üye yer 
almakta olup; Türkiye’de bir ticari işletmenin veya 
şirketin odalara kaydolması yasal bir zorunluluktur.
Odamızın hizmet konularına baktığımızda; 

oda ve ticaret sicil ile ilgili işlemleri; kapasite 
raporu ve iş makinesi tescil işlemlerini; ihracatta 
kullanılan belgelerin onayını (A.TR, EUR 1, Menşe 
Şehadetnamesi …), KOSGEB devlet destek ve 
kredilerinin kullandırımı, Girişimcilik, Emlak 
Danışmanlığı, Dış Ticaret, İş İngilizcesi gibi kurları 
yaptığımız görülmektedir. Diğer odalar, kamu kurum 
ve kuruluşları, okullar ve belediyeler ile beraber 
KOSGEB, GEKA, TKDK gibi kurum ve kuruluşlar için 
bilgi noktası olup iştirak halinde çeşitli projelere 
katılım gösterilmektedir.
Üyelerimize genel olarak baktığımızda 3050 
üyemizin; 175 anonim şirket, 195 kooperatif, 1140 
limited şirket, 1500 şahıs işletmesi, 40 kamu ortaklı 
şirketten oluştuğunu görmekteyiz.
Sorumluluk bölgemize baktığımızda (Nazilli ve çevre 
6 ilçe); üyelerimizin genel olarak tarım ve tarıma dayalı 
sanayi–ticaret faaliyetleriyle uğraştıklarını görüyoruz 
(Üyelerimizin yaklaşık %75’ lik dilimi). Üyelerimizce 
en çok yetiştirilen, işleme ve paketlemesi yapılan 
ürünler kestane, kuru incir, pamuk, zeytin ve zeytin 
yağıdır. Kayıtlı üyelerimizin 230 milyon dolardan 
fazla ihracat yaptıklarını görmekteyiz.

1.1. Kurum Tanıtımı
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Mayıs 2013 itibariyle; Oda bünyesinde temsil edilen 
12 meslek grubu, gizli oyla yapılan seçim sonucunda 
kendi üyeleri arasından grubun üye sayısı ile orantılı 
olarak 5-7 üyeyi Meslek Komitesi’ne seçmiştir. 
Meslek Komiteleri’nin kendi üyeleri arasından 
gizli oyla seçtikleri 5 kişilik komitede 2’şer, 7 kişilik 
komitede 3’er üye Nazilli Ticaret Odası meclis üyesi 
olmuştur. 33 üyeden oluşan Oda Meclisi, kurumun 
en yüksek karar ve denetim organı olup, görev 
süresi 4 yıldır.

Oda Yönetim Kurulu, Oda’nın en yüksek icra organı 
olup, Meclis’in kendi üyeleri arasından 4 yıl için 
seçtiği 9 kişiden oluşur. Nazilli Ticaret Odası Başkanı, 
Yönetim Kurulu’na Başkanlık eder ve Yönetim 
Kurulu’nun aldığı kararlar doğrultusunda Nazilli 
Ticaret Odası’nı yönetir. Nazilli Ticaret Odası’nda 
Genel Sekreter (Yönetim Temsilcisi) olarak, Yönetim 
Kurulu’nca devredilen yetkileri kullanarak Oda’nın 
idari işlerini ve iç çalışmalarını düzenler ve yönetir.

1.2. Organizasyon Yapısı

BİRİM / MÜDÜRÜLÜK PERSONEL SAYISI

Genel Sekreterlik 1

Genel Sekreter Yardımcılığı 1

Genel Koordinatörlük 1

Ticaret Sicil Müdürlüğü 3

Oda Sicil Birimi 1

Kalite Yönetim Temsilciliği 1

Danışma 1

Muhasebe ve Vezne 1

Yatırım Destek 1

İstatistik 1

Bilgi İşlem 1

Kasım 2017 itibariyle 

Odamız bünyesinde 

çalışan 15 personel 

görevlerini sürdür-

mektedirler. 

 Personelin birimlere 

göre sayısal dağılımı 

Şekil 1’de gösteril-

miştir.

+15

Şekil 1:  Personel Sayısı

Nazilli Ticaret 

Odası çalışanlarının 

öz geçmişlerine 

buradan 

ulaşabilirsiniz



NAZİLLİ TİCARET ODASI Stratejik Plan 2018 -2021

13

Kurumsal organizasyon şemamız, Şekil 2’de sunulmuştur ve kurumun yönetim yapısını göstermektedir. 

Odanın organları; Meslek Komiteleri, Oda Meclisi, Yönetim Kurulu ve Disiplin Kurulundan oluşmaktadır.
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Odamız 12 Meslek Komitesi, her ay olağan olarak bir kez toplanmakta, ihtiyaç olması halinde sayı sınırlaması 
olmaksızın olağanüstü toplantı yapabilmekte, sektörlerinde faaliyet gösteren firmaların sorunlarının çözümü 
ve sektörün gelişiminin sağlanabilmesi açısından kararlar almaktadır. Talebin ilgili olduğu Meslek Komitesi 
Genel Sekreter tarafından belirlenmekte ve cevaplama süresi uygunsa, talep; ilgili komitenin ilk toplantısının 
gündemine alınmaktadır. Hazırlanan Oda görüşü, talepte bulunan kurum/kuruluşa Meclis Başkanı, Yönetim 
Kurulu Başkanı veya Genel Sekreterin onayı ile gönderilir. Yönetim Kurulumuz tabi olduğu mevzuat, Odamızın 
vizyonu, misyonu ve buna bağlı olarak oluşturulan politikalar çerçevesinde mevcut sorunların çözümü, 
ülkemizin, bölgemizin ve sektörlerin gelişimi için kararları uygulamaya koymakta ve faaliyetler yürütmektedir.

1.3. Karar Alma Süreçleri ve  
Kurum Kültürü

1.4. Birimler
Odamizda her birimde mevcut pozisyon tanımı bulunmaktadır.

BİRİM : GENEL SEKRETERLİK
Asli Görevler;
• Odanın yetki ve sorumluluk alanı içinde sayılan her türlü iş ve faaliyetin tam olarak uygulanmasını sağlamakta, 

gerekli önlemleri almakta ya da aldırmaktadır. 

• Oda hizmetlerinin iyileştirilmesi, devamlılığının sağlanması amacıyla gerekli gördüğü hususlarda Yönetim 

Kuruluna Rapor vermekte ve bilgilendirme yapmaktadır.

• Personeli disipline etmekte ve sicil amirliğini yapmaktadır.

• Meclis ile Yönetim Kurulu toplantılarına ait tutanakları düzenleyerek, Odanın iç çalışmaları ile yazı işlerini 

düzenlemekte ve yönetmektedir.

• Oda personeline gerekli emir ve talimatları vermekte ve çalışmalarını denetlemektedir.

• Kurumun “Performans Yönetimi” nden sorumludur.

• Kurumun “Basın, İletişim ve Halkla İlişkiler” yöneticisidir.

BİRİM : GENEL SEKRETER YARDIMCILIĞI
Asli Görevler; 
• Yönetim Kurulu’nun vermiş olduğu görevleri yerine getirmektedir.

• Genel Sekreter’in vermiş olduğu görevleri yerine getirmektedir.

• Verilen görevler ya da devredilen yetkiler dahilinde Oda hizmetlerinin kesintisiz ve şikayete mahal vermeyecek 

şekilde sürdürülmesini sağlamaktadır.

• Odanın iç hizmet birimlerinde tespit ettiği aksaklık ya da hataları Genel Sekretere rapor ederek beraberce ya da 

tek başına çözümlenmesi için görevlendirilmektedir.

• Meclis toplantılarının düzenlenmesi, duyurulması ve organizasyonunu Genel Sekreter ile birlikte yerine   

getirmektedir.

• Meclis toplantılarında bulunarak, toplantı kayıtlarının tutulması ve kararlarının yazılmasında görev almaktadır.

Meslek komitesi kararlarına 

buradan ulaşabilirsiniz.
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• Yönetim Kurulu toplantılarının düzenlenmesi, duyurulması ve organizasyonunu Genel Sekreter ile birlikte yerine 

getirmektedir.

• Haftalık olarak Oda Sicil birimince gerçekleştirilen kayıt, terk, askı ve değişiklik tescillerinin kontrolünü yapmakta; 

haftalık olarak kararlara yazmaktadır.

• Personel izin takviminin takibini gerçekleştirmektedir.

• Denetimli Serbestlik’ten gelen çalışanların dosyalarını ve iş takip listelerini tutmaktadır

Diğer Görevler;
• TOBB Sigortacılık Sistemi kapsamında, sigortacı üyelerimizin işlemleri yürütmektedir.

• İhracat belgelerinin (dolaşım belgeleri) satış, onay ve tedariğini gerçekleştirmektedir.

• KOSGEB Temsilcisi’nin yerinde olmadığı zamanlarda birimin ilgili görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir.

• Oda Sicil Birimi’nde işgücü eksikliği olduğu durumlarda birimin ilgili görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmektedir.

• Muhasebe Bölümü personelinin yokluğunda birimin tahsilat ile ilgili (vezne) görev ve sorumluluklarını yerine 

getirmektedir.

BİRİM : GENEL KOORDİNATÖRLÜK
Asli Görevler;
• İdari birim olarak görev almaktadır.

• Meslek Komitesi Toplantılarını organize etmekte, kararların yazılmasını sağlamakta ve kararlara ilişkin Yönetim 

Kuruluna iletilmesi gereken konuları Genel Sekreterliğe ve ilgili birimlere iletmektedir.

• Mesleki Yeterlilik Belgesi başvuru ve dosyalarını kabul etmekte, Meybem A.Ş ile Oda arasındaki iletişimi ve 

çalışmaları organize etmekte, Nazilli’de yapılacak Mesleki Yeterlilik Belgesi sınavları için uygulamalı sınav 

alanlarını tespit ederek gerekli sözleşmelerin yapılmasını sağlamakta ve sınav malzemelerinin teminini 

gerçekleştirmektedir. Sınavdan sonra başarılı olanların MYK belgelerinin teslim edilmesini sağlamaktadır.

• Ticaret Odasının yurt içi ve yurt dışı Fuar Organizasyonlarını gerçekleştirmekte, Stratejik çalışma planları dahilinde 

Yönetim Kurulu tarafından tespit edilen Fuarların duyuru, ilan, bilgilendirme ve kayıt işlemlerini yapmakta ve bir 

Fuar organizasyonun ilk karar aşamasından fuar ziyaretinin yapılmasına kadar olan sürecin gerçekleştirilmesini 

sağlamakta, aynı zamanda süreci takip etmektedir.

• Coğrafi İşaret çalışmalarını yapmaktadır.

Diğer Görevler;
• Yönetim Kurulu veya Genel Sekreter tarafından iletilen kurumsal ziyaret programları, toplantılar ile iş seyahatleri-

ni koordine etmekte ve lobi faaliyetlerini gerçekleştirmektedir.

• Oda birimleri arasında koordinasyonu sağlamaktadır.

• Odanın hizmet ve çalışmalarını aksatan durumları tespit edip Genel Sekreterlik veya Yönetim Kurulunun bilgisine 

sunmaktadır.

BİRİM : KALİTE YÖNETİMİ & AKREDİTASYON 
Asli Görevler; 
• TOBB akreditasyon standardı ve Kalite Yönetim Sisteminin etkinliğinin sağlanması için gerçekleştirilen tüm 
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faaliyetlerin takibinden sorumludur. 

• Kalite Yönetim Sisteminde yapılan planlamalar, süreç performansları ile birimlerin kayıtlarını tutmakta ve Genel 

Sekreterliğe rapor etmektedir. 

• Akreditasyon İzleme Komitesi ve personel toplantıları tutanaklarını muhafaza etmektedir. 

• Üyelere verilen hizmetlerin kalitesi ile şikayet – görüş ve önerileri kayıt altına almaktadır. 

• Çalışanların memnuniyetini ölçmekte, görüş – önerilerini yetkililere iletmektedir. 

• Üye ve personelin katıldığı tüm eğitim, fuar v.b. etkinliklerde anket uygulamalarını yürütmektedir. 

• İç denetimlerin gerçekleştirilmesinden sorumludur ve dış denetimlere kurum temsilcisi olarak katılmaktadır. 

• Ayrıca stratejik planda yer alan birim hedeflerinin ölçümüne ilişkin kayıtları tutmakta ve Akreditasyon İzleme 

Komitesine raporlama yapmaktadır. 

• Kurumun yıllık faaliyet raporunu hazırlamaktadır. 

• Düzenli olarak medya haberlerinin takibini yapmaktadır. 

• Yönetim Kurulu ve Meclis tarafından yürütülen lobi faaliyetlerini takip etmektedir.

Diğer Görevler; 
• Web sitesinin güncelliği ile ilgili tüm işlerden sorumludur.

• Periyodik aralıklarla bülten çalışması yapmaktadır.

• Kurumun facebook, twitter v.b. sosyal medya resmi sayfalarında güncellemeler yapmaktadır.

BİRİM : MUHASEBE VE VEZNE BİRİMİ
Asli Görevler;
• TOBB Bütçe Ve Muhasebe Yönetmeliği çerçevesinde odanın muhasebe ve vezne işlemleri yapılmaktadır.

• Odaya kayıtlı üyelerin aidat tahakkuk ve tahsilatı gerçekleştirilmektedir. 

• Aidat tahakkukları ve ödeme zamanları posta, mailing ve sms yolu ile üyelere bildirilmektedir.

• Ticaret Sicil işlemleri, vergi dairesi adına kesilen harçlar ile diğer hizmet ve belge ücretlerinin tahsilatı yapılarak, 

makbuzları kesilmektedir.

• Gün sonlarında nakit veya kredi kartı ile yapılan tahsilatların, ödemelerin muhasebeleştirilmesi yapılmakta ve 

çıktıları dosyada muhafaza edilmektedir.

• Günlük kasa raporu ile kasa dökümü yapılarak kasanın kontrolü sağlanmakta ve Genel Sekretere bilgi 

verilmektedir.

• Kasada biriken nakit gün sonunda bankaya yatırılarak Genel Sekreterliğe bilgi verilmektedir.

• Her ay Meclis, Yönetim Kurulu ve Hesapları İnceleme Komisyonunun onayına sunulmak üzere aylık mizan ve gelir 

gider bütçesi hazırlanmaktadır.

• Bütçenin yetersiz kalan kalemleri kontrol edilerek fasıl veya fasıl maddeleri arasında yapılacak aktarım için Meclis 

ya da Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere Genel Sekretere bilgi verilmektedir.

• Her yıl sonunda yevmiye defterinin notere tasdik ettirilmesi sağlanmaktadır.

• Her yıl Kasım ayında, son 4 yıllık bütçe verileri ve diğer birimlerden gelen tahmini giderler göz önünde 

bulundurularak yapılan taslak bütçe çalışması Genel Sekreterliğe sunulmaktadır.

• Her yıl sonunda kesin mizan çıkartılarak Hesapları İnceleme Komisyonu, Meclis ve Yönetim Kurulunun onayına 

sunulmak üzere Genel Sekretere teslim edilmektedir.

• Aylık sigorta, vergi, TOBB Emekli sandığı tahakkukunun ve ödemelerinin yapılması sağlanmakta ve TOBB emekli 
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sandığına ilgili dekontlar kargo edilmektedir.

• Yıllık yapılacak olan TOBB Birlik aidatı ve diğer vergi ödemelerinin takibinin ve ödemesinin yapılması 

sağlanmaktadır.

• Aylık vergi dairesi sicil harçlarının tahakkukunun ve ödemesinin yapılması sağlanmaktadır.

• Aylık personel maaş tahakkuk ve ödemesinin yapılması sağlanmaktadır.

• Personel bordroları, ilgili personellere imzalatılarak muhafaza edilmektedir.

• Bankalardaki mevcut durum ve ilk altı aylık dönemde gerçekleşebilecek ödemeler raporlanarak Genel sekretere 

iletilmektedir.

Diğer Görevler;
• Satın alma süreci yürütülmektedir. Bu kapsamda üyemiz olan firmalardan, alınması düşünülen mal ya da hizmet 

ile ilgili teklifler alınarak, Yönetim kurulunun onayına sunulmak üzere Genel sekreterliğe iletilmektedir. Alınan 

mal ya da hizmetlerin ödemelerinin yapılması için de her ayın ilk haftasında yönetim kurulunun onayına sunmak 

üzere Genel Sekreterliğe ödemeler listesi teslim edilmektedir.

• Stoklara giren kırtasiye malzemeleri vb. ürünler için takip çizelgeleri hazırlanarak stok kontrolleri sağlanmaktadır.

• Odanın temizlik, gıda ihtiyaçları için ilgili personel ile birlikte aylık olarak kontroller yapılmaktadır.

• Genel Sekreter Yardımcısı ile birlikte fotokopi makinalarının toner ve dram takipleri yapılarak makinelerin 

performansları izlenmektedir. Oluşan arızaların da giderilmesi için ilgili yerlere bilgi verilmektedir.

• Akreditasyon çalışmaları doğrultusunda gerekli olan nakit akış tabloları, mali risk analizleri, mali raporlar 

hazırlanarak Genel Sekreter ve Akreditasyon birimine sunulmaktadır.

• Faturalar ve fiyat teklifleri taranarak e-arşiv oluşturulmaktadır.

BİRİM : TİCARET SİCİL MÜDÜRLÜĞÜ
Asli Görevler;
• 6102 sayılı TTK, 6103 sayılı TTK’nun Uygulama Kanunu, 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve diğer sair kanunlar 

ile 27.01.2013 tarih 28541 sayılı resmi gazetede yayınlanan Ticaret Sicil Yönetmeliğinde belirlenen; İş Çevresi, 

Teşkilatı, Sicil Müdürlerinin Ehliyet Şartları, Nezaret ve Murakabe, Tabi Olacağı Hükümler, Sicil Muamelelerinin 

Tabi Olduğu Hükümler, Sicildeki Kayıtların Eksiksiz Oluşu ve Düzeltmeler, Aleniyet ve Harç Mükellefiyetinin 

belirlendiği Umumi Hükümlerde görev ehliyeti, sınırları, hakları ve yükümlülükleri yerine getirmektedir.

• Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin ticaret siciline tescillerini ve durumlarında meydana gelen 

değişikliklerin tescilini yapmaktadır. Ticaret sicili müdürlüğünce düzenlenmesi öngörülen belgeleri vermektedir.

• Kamu kurum ve kuruluşlarının müseccel tacirler hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri vermektedir.

• Mevzuat gereğince Sicil Müdürlüğünce yapılması öngörülen diğer iş ve hizmetleri yerine getirmektedir.

Diğer Görevler;
• Türk Ticaret Kanunu ile ilgili yayınlaşmış ve yayınlanacak tebliğleri ve genelgeleri takip etmektedir. Güncel 

olarak ilgili kanun ve yönetmeliklerde meydana gelen değişikleri takip etmekte, bu değişiklikleri anında mevcut 

uygulamalara adapte etmektedir. İlgili bölüm/birimleri konular hakkında bilgilendirmektedir. Birimi ile ilgili dosya, 

evrak ve vesaiki yasal süreleri içerisinde muhafaza ederek denetime hazır halde bulundurmaktadır.

• Ticaret sicili Müdürlüğünde yapılan işlemleri kanun ve ticaret sicili tüzüğü hükümlerinde gerçekleştirmektedir. 

Tacir niteliğinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerin; tescil için aranan şartlara haiz olması halince ticaret siciline 
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tescillerini yapmakta ve durumlarında meydana gelen değişikliklerin tescilini yapmaktadır. (Gerçek kişilerde 

unvan, adres, meşgale değişikliği, ticari terk vb. tüzel kişilerde ana sözleşme değişikliği tescile tabi yönetim 

kurulu, ortaklar kurulu, genel kurullar, fesih ve tasfiyeler vb.) Ticaret Sicili Müdürlüğünce düzenlenmesi öngörülen 

belgeler ile kamu kurum ve kuruluşlarının müseccel tacirler hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri vermektedir.

• Hakiki ve Hükmi Şahıs Kuruluş İşlemleri; tüm ticari kuruluşların açılış işlemlerinin yapılması, talep edilen belgelerin 

takibi, sicile ilgili kayıtların yapılması ve Sicil Müdürlüğü yetki alanında bulunan şirketlerin başka bir yetki alanına 

olan nakil işlemlerininin yapılmasını sağlamaktadır.

• Değişiklik Tescil İşlemleri, Bağkur İşlemleri; Ana sözleşme değişikliği, nev’i değişikliği, adres değişikliği, hisse 

devirleri, sermaye artış işlemlerinin yapılması, temsil ve ilzam kararı, şirket merkezinin şube adresine nakil 

işlemleri ile fesih ve tasfiye işlemlerini yapmaktadır. Ticaret Siciline Kayıtlı üyelerin Bağkur işlemlerinin 

gerçekleştirmekte ve gerçekleştirilmesini sağlamaktadır.

• Yetki Belgeleri, Ana Sözleşme, İmza Sirküleri, Sicil Tasdiknamesi, T.S.Y. 111. ve 120. Madde Belgeleri 

onaylanmakta ve düzenlemektedir. Müdürlüğün yetkisinde olan belgeleri düzenleyerek talepte bulunan üyelere 

vermektedir. İmza yetkileri verilmesi kaldırılması işlemleri ile Sicil tasdiknamelerinin düzenlenerek ilgili üyelere 

verilmesi işlemlerini yürütmektedir. T.S.Y. 111. ve 120. Maddelerinde belirtilen belgelerin düzenlenmesini 

yapmaktadır. Kamu İhale Kanunu 10.maddesinin a ve b. Bentlerine istinaden düzenlenen İhale belgesi, İflas 

konkordato belgesi vermektedir.

• Kamu kurum ve kuruluşları ile yazışmalar yapmakta, mevzuat, yönetmelik ve genelgeler v.d. dahilinde görev 

aldıkları birim ile ilgili süreli veya süresiz, periyodik olarak düzenlenmesi gereken bilumum evrak ve vesaikleri 

düzenleyerek, ilgili kurum ve kuruluşlara göndermektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarından gelen muhtelif 

yazışmalara cevap vermekte ve ilgili yazışmaların yapılarak ilgili kuruma gönderim işlemlerini yürütmektedir.

BİRİM : TİCARET SİCİL MÜDÜR YARDIMCILIĞI
Asli Görevler;
• Sicil işlemlerini MERSİS yazılımı üzerinden gerçekleştirmekte ve buna ilişkin kayıtları elektronik ortamda 

tutulmaktadır. Ticaret Sicili Müdürlüğüne başvurularını yapan işletmelerin şirket veya şahıs kuruluş işlemleri, 

değişiklik, tasfiye, fesih ve terk tescil işlemlerini yapmaktadır.

• Ticaret Sicil Tasdiknamesi, Tapu Yetki Belgesi, İflas Konkordato, Firma Durum Belgesi gibi belgeleri hazırlamakta 

ve üyelere vermektedir.

• Ticaret Sicil Gazetelerinin ilan listesinde hazırlamakta ve dosyalamaktadır.

• Sicil işlemlerinin elektronik ortamda yapılabilmesi için başvuruların güvenli elektronik imza ile yapılması zorunlu 

olduğundan elektronik imza ile işlemleri gerçekleştirmektedir. 

• Mahkeme, icra daireleri, bankalar, diğer ticaret sicili müdürlükleri ve tüm resmi yazışmaları cevaplamaktadır.

Diğer Görevler; 
• Günlük gelen yazıların MERSİS yazılımına Evrak (Gelen -Giden) kayıtlarını yapmaktadır.

• Mahkeme, İcra ve Vergi Dairesi yazışmalarını cevaplamaktadır.

• lk kuruluşu yapılan şirketlerin ana sözleşme onaylarını ve imza beyanı onaylarını yapmaktadır.

• Kuruluşu yapılan şirketlerin ilgili müdürlüklere bildirimlerini yapmaktadır.
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BİRİM : ODA SİCİL 
Asli Görevler;
• Kanun ve Yönetmelikler çerçevesinde Oda üyelerinin işlemlerini yürütmeden sorumludur.

• Üyelerin sicil dosyalarını düzenlemek ve saklamak, sicil defterlerini tutmak, üyelerin durumlarındaki değişiklikleri 

takip ve tespit ederek usulüne göre defterlere işlemeden sorumludur.

• Odaya gelen ve giden evrakın kaydına ilişkin giriş – çıkış defterini tutmak, ilgili yerlere dağıtımını yapmak ve 

arşivlenmesini sağlamaktan sorumludur.

• Odaya gelen kitap – gazete – dergi vs. yayınları Genel Sekreterin talimatına uygun olarak saklamak, ilgili birimlere 

iletmekten sorumludur.

• Ticari ve sınai eşya vasıf ve numunelerine ait belgeleri düzenlemekten sorumludur.

• İş makinelerinin tescil işlemlerini yürütmekten sorumludur.

• Menşe Şahadetnamesi, ATR, EUR-1 Belgelerini tanzim etmekten sorumludur.

• Oda sicil dosyalarının tanzimini yapmak, üyelerin durum değişikliği, kayıt ya da terk işlemleri ile ilgili dilekçe ve sair 

evraklarını takip ve dosyalara eklenmesini sağlamaktan sorumludur.

• Talep edilmesi halinde üyelere ait Kayıt sureti, Faaliyet Belgesi vb… tanzim etmekten sorumludur.

• Kapasite Raporu, Ekspertiz Raporu, Su ihtiyaç belgesi gibi Üyelerin talep edeceği belgeleri usulüne göre 

hazırlamaktan sorumludur.

Diğer Görevler;
• Web sitesinde ilgili TOBB belgelerinin, elektrik kesinti yazılarının ve üyeler için muhtelif konular hakkında gelen 

belgelerin yayınlarını yapmaktadır.

• Periyodik aralıklarla belgelerin elektronik arşiv sistemine aktarım çalışmalarını yapmaktadır.

BİRİM : İSTATİSTİK BİRİMİ
Asli Görevler;
• Bütün bilgi isteme teçhizatı dahil istatistik kaynaklarını yönetmektedir.

• Müşterek teknik meselelere çözüm yolu bulmak için kurum içindeki istatistik hizmetlerini koordine etmektedir.

• Gelen üye kaydının yapıldığı ve hizmet memnuniyetinin yazıldığı listeyi aylık düzenli olarak takip etmektedir.

• Şikayet ve görüş- önerilerin istatistiğini yapmaktadır.

• Düzenli anket uygulamalarını yürütmekte ve analizlerini yapmaktadır. 

• Çalışanların görüş – önerilerinin istatistiksel veri analizlerini yapmaktadır. 

• Üye ve personelin katıldığı tüm eğitim, fuar vb. etkinliklerde uygulanan anketlerin analizini yapmakta ve 

istatistiksel verilerin kaydını tutmaktadır.

• Düzenli olarak Meslek Komite Kararlarının gerçekleşme durumları istatistiğini ve toplantı katılım yüzdelerini takip 

etmektedir.

• Birimlerden alınan verilerin uygun yöntemlerle kayıt altına alınmasını sağlamaktadır. Verileri sınıflandırır, 

aralarındaki ilişkiyi belirler. Bilgileri tablolara işler.

• Kurum yetkililerine istatistiksel sunumlar ve grafikler hazırlamaktadır.
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BİRİM : BİLGİ İŞLEM
Asli Görevler; 
• Server ve ağ yönetimini yapmaktadır.

• Grafik çalışmaları, görsel ve işitsel her türlü teknolojik iletişim araçlarından sorumludur.

• Konferans ve Meclis Salonunun teknik kontrollerini yürütmektedir.

• Odada bulunan elektronik aletler ile içinde işlemci olan her türlü cihazın teknik bakımını yapmaktadır.

Diğer Görevler;
• Oda sicil kayıt bürosunda üyelere ihtiyaç duydukları belgeleri vermektedir.

• Gelen – Giden evrak kaydı yapmaktadır.

• Rayiç fiyat tespit süreci için evrak ve dosyaları hazırlayarak ilgilerine teslim etmektedir. 

BİRİM : BAŞKANLIK SEKRETERLİĞİ
Asli Görevler;
• Yönetim Kurulu Başkanı’nın programlarını koordine etmektedir.

• Başkanlık tarafından gerçekleştirilen ziyaretlerin kaydını tutmaktadır.

• Başkanlık tarafından kabul edilen ziyaretlerin kaydını tutmaktadır.

• Yönetim Kurulu Başkanı tarafından ilgili birimlere verilen talimatların takibini gerçekleştirmektedir. 

•  Başkanlık tarafından kurum adına hediye, çelenk v.b. işlerin takibini yürütmektedir.

• Kurum adına sosyal medya takibi yapmaktadır.

• Yönetim Kurulu Başkanı’nın üye, personel ve diğer kurum temsilcileri ile iletişimini organize etmektedir.

• Düzenli olarak medya haberlerinin takibini yapmaktadır.

• Yönetim Kurulu Başkanı tarafından yürütülen lobi faaliyetlerinin kaydını tutmaktadır.

Diğer Görevler;
• Web sitesi ile ilgili çalışmalara yardımcı olmaktır 

BİRİM : DANIŞMA
Asli Görevler;
• Hizmet binasına gelen bütün üyelerin giriş - çıkış kayıtlarını tutmaktadır.

• Rayiç fiyat araştırma tutanakları hazırlanması üzere piyasa araştırması yapmaktadır.

• Malzeme deposunun giriş ve çıkış envanterini tutmakta ve gelen ürünlerini yerleştirmektedir.

• Dış görev verildiği takdirde bu görevleri yerine getirmektedir.

• Temizlik personeline yardımcı olmaktadır.

• Yeni kayıt olan üyelere, üyelik levhalarının elden ya da posta ile ulaştırılmasını sağlamaktadır.

BİRİM : HİZMET
Asli Görevler;
• Kurumun tüm genel temizlik işlerini yapmaktadır.

• Kurum yetkililerine gelen misafirlere çay, kahve v.b. ikramlarda bulunmaktadır.

• Kuruma alınan mutfak ve temizlik malzemeleri siparişlerini hazırlamaktadır.
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• Seminer, toplantı v.b. etkinliklerde ikramlarda bulunmaktadır.

Diğer Görevler;
• Dış bahçede bulunan havuzun bakım işlerini yürütmektedir.

• Kurumun hediyelik eşya ve gıda malzemelerini takip etmekte hazırlamaktadır.

BİRİM : YATIRIM DESTEK OFİSİ
Asli Görevler;
• Bölgede iş ve yatırım imkanlarının tanıtımını yapmaktadır.

• Destek ve yatırım stratejileri konusunda bilgilendirmeler yapmaktadır.

• Yatırımcıların başvuruları hakkında yol gösterici olmaktadır.

• Yatırımcıların karşılaştıkları sorunlarını çözmeye yönelik çalışma ve araştırmalar yapmaktadır.

• KOSGEB, TKDK, Kalkınma Ajansları gibi kamu kurum, kuruluşlarının devlet destekleri hakkında bilgilendirmeler 

yapmaktadır.

KOSGEB, TKDK, Kalkınma Ajansları gibi kamu kurum ve kuruluşlarının devlet destekleri hakkında ön inceleme yapmak 

ve süreci takip etmektedir.

Üyelerin marka tescil, patent, kalite belgeleri (ISO9000) gibi ihtiyaçlarında yönlendirici olmaktadır. 

EĞİTİM SEVİYESİ PERSONEL SAYISI

Yüksek Lisans 2

Lisans 9

Ön Lisans 1

Lise 2

İlkokul 1

Şekil 3:  Nazilli Ticaret Odası İnsan Kaynakları Bilgileri

Nazilli Ticaret Odası personel eğitim durumu dağılım oranlarına bakıldığında; 

çalışanların %60’ı lisans, %13’ü yüksek lisans, %7’si önlisans, %13’ü lise ve %7’si ilkokul 

mezunudur.  Kurum çalışanlarının yaş ortalaması ise 38’dir. Personelin cinsiyet 

durumları göz önüne alındığında çalışanların 8’i erkek , 7’si bayandır. Yüzde olarak 

bakıldığında ise erkek personel oranının %53, bayan personelin ise %47 olduğu 

neticesine varılmıştır.
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1.5. Teknik ve Teknolojik Altyapı
Kurumumuz fiziksel olarak tek 
bir hizmet binasında yerleşik 
durumdadır. Binadaki yerel 
ağ birbirine güçlü bir ağ ile 
bağlanmıştır. Tüm sunucu 
ve kullanıcı bilgisayarları 100 
veya 1000 Mbps kapasiteli 
UTP kablolar ile switchlere 
bağlanmıştır. Binada kablosuz ağ 
hizmeti bulunmaktadır.
Kablosuz bağlantı ana 
hizmet binamızın tamamında 
personelimizin ve üyelerimizin 
kullanıma yönelik hotspot ve 
güvenlik doğrulama kodu özellikli 
yapılandırılmış yüksek hızlı wifi 
ağı ile sağlanmaktadır.
Omurga anahtar olarak 
hp switch kullanılmaktadır. 
Sunucular ve kullanıcı 
bilgisayarları Allied hp markalı 
switchlere bağlı durumdadır.
Oda bünyesinde 1 adet 
sunucu kullanılmaktadır. 
Kurum bünyesinde yaklaşık 
olarak 190 kullanıcı bilgisayarı 
bulunmaktadır. Esnek ofis 
çalışmaları kapsamında 20 
kullanıcı bilgisayarı notebook ile 
değiştirilmiştir. Kurumumuza 
ait bilgisayar sistemi tek tip HP 
all in one model bilgisayar ve 
Windows 10 işletim sisteminden 
oluşmaktadır. Bilgisayarlar 
ağ kablosu ile internete ve 
servera bağlanabilmektedir. 
Bilgisayarların tamamı 
server sisteminden bağımsız 

olarak çalışabilmektedir. 
Oda bilgisayarlarına uzaktan 
bağlanarak uzak yedekleme 
yapabilen server sistemi 
mevcuttur. Server offline 
olarak çalışmaktadır. (Dışarıdan 
bağlanılmaya kapalıdır) 
Kurum içerisinde kullanılan 
bilgisayarlarda veri kaybı 
riskini azaltmak için veriler 
bilgisayarların kendi hafızasının 
yanı sıra düzenli aralıklarla (her 
gün 12:30 – 13:30 arası) server 
sistemine kaydedilmektedir.
Kurumda tek internet bağlantısı 
mevcuttur. Kurum içindeki 
masaüstü bilgisayarlar kablolu 
sistem ile internete bağlanırken 
kablosuz internet bağlantısı 
veri güvenliğini artırmak amacı 
ile ayrı bir İP üzerinden hizmet 
sunacak şekilde ayarlanmıştır. 
Aynı zamanda log yazılımı 
sayesinde wi-fi ile kablosuz 
ağa bağlanmak isteyen kişilere 
kimlik taraması yapılarak log 
kayıtları tutulmaktadır. Server 
yedeklemelerinin güvenliğini 
sağlamak ve olası bir veri kaybını 
önlemek için QNAP sistemi 
kullanılmaktadır. 
Kullanılan yazıcı ve tarayıcıların 
kendi yazılımları sayesinde 
yazıcılara ilişkin her türlü detay 
bilgiye ulaşılabilmektedir. Yazıcı 
ve tarayıcılardaki sayaçlar 
sayesinde periyodik bakım 
dışında ihtiyaç duyulacak 

bakımlar önceden belirlenerek 
olası bir arıza ya da maliyetin 
önüne geçilebilmektedir. 
Kullanılan yazılım internet 
üzerinden kolayca ulaşılabilen, 
yazıcı ve tarayıcıların kendi 
driverlarında bulunan bir 
özelliktir. Yazılımla ilgili bir 
problem olduğunda cd ile 
ya da web üzerinden tekrar 
yükleme yapılabilmektedir.
Kurum bilgisayarlarına risk 
unsuru içeren bir saldırı söz 
konusu olduğunda veriler offline 
olarak çalışan serverdan geri 
alınabilmektedir. Ayrıca Qnap 
cihazı da yedekleme yapmaktadır. 
Server sistemine yönelik bir 
saldırı olması durumunda ise 
dataların yedeklenmesi için 
Qnap devreye girmektedir. 
Alarm Güvenlik Sistemi 4 tip 
şifreleme ile çalışmaktadır. Genel 
stay (şifreleme), Meclis Toplantı 
Salonu stay, Yönetim Katı stay 
ve Zemin kat stay seçenekleri 
mevcuttur. Uygulama risk 
faktörlerini ortadan kaldırmak 
amacıyla kullanılmaktadır. Meclis 
toplantı salonunda bir toplantıda 
bulunulması veya zemin katta 
eğitim dersliklerinde olunması 
esnasında binaya yabancı 
girişlerinin olmasını engellemek 
ve güvenlik amaçlıdır.
Elektrik kesintisi olması 
durumunda jeneratör devreye 
girmektedir, UPS ise ani bir 
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1.6. Mali Durum

elektrik dalgalanması olduğu 
takdirde kurumdaki cihazların 
etkilenmemesi için devreye 
girmektedir. 

Yani özetle; kurumda sınırsız 
hizmet için jeneratör, uzak ve 
yakın sunuculardan yedekleme 
yazılım sistemleri mevcuttur.  

Donanımın bakım işleri 
sözleşmeli firma tarafından 
sözleşmede belirtilen zaman 
aralıklarında gerçekleştirilecektir.

Nazilli Ticaret Odası Son 5 Yıllık Bütçe Performans Raporu

Nazilli Ticaret Odası Son 5 Yıllık Bütçe Performans Raporu

Yıllar Tahmini Gelir Bütçesi Gerçekleşen Gelir
Gerçekleşme Oranı 

%

2012 1.500.000,00₺ 1.222.123,92₺ 81

2013 1.700.000,00₺ 2.041.016,28₺ 120

2014 2.120.000,00₺ 1.907.850,74₺ 90

2015 2.150.000,00₺ 2.719.995,14₺ 127

2016 2.250.000,00₺ 2.430.124,47₺ 108

Yıllar Tahmini Gider Bütçesi Gerçekleşen Gider
Gerçekleşme Oranı 

%

2012 1.500.000,00₺ 1.297.292,15₺ 86

2013 1.700.000,00₺ 1.078.402,98 63

2014 2.120.000,00₺ 937.059,41 44

2015 2.150.000,00₺ 1.036.907,05 ₺ 48

2016 2.250.000,00₺ 1.686.046,13 ₺ 75

Şekil 4:  Son 5 yıllık Bütçe Performans Raporu



Stratejik Plan 2018 -2021 NAZİLLİ TİCARET ODASI

24

1.
03

6.
90

7,
05
₺

1.
68

6.
04

6,
13
₺

1.
29

7.
29

2,
15
₺

1.
07

8.
40

2,
98
₺

93
7.

05
9,

41
₺

Şekil 5:  Son 5 yıllık Bütçe Performans Grafiği
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Yıllar

Bina Adres
Parsel

Büyüklüğü
Brüt Alan Bina Bilgileri Alınış Tarihi

Yeni Hizmet
Binası

Yeni Sanayi Mah.
Şehit Naci Ülker Bulvarı  

No:8 NAZİLLİ
1472 ada/2 parsel

6823.83 m2 4565 m2

Kat Sayısı: 4
Bodrum, Zemin + 2 Kat
Yapı Yüksekliği: 15.5 m

Yapı Kullanımı:
01.11.2016

21.03.2014

Bina Adres
Parsel

Büyüklüğü
Brüt Alan Bina Bilgileri Alınış Tarihi

Eski Hizmet
Binası

Karaçay Mah. Reşit Galip 
Caddesi

No:1 NAZİLLİ
771 Ada / 38 Parsel

319.87 m2 165.84 m2 1 Bağımsız Kat 19.04.1996

1.7. Hizmet Binası Bilgileri
Odamız mülkiyetinde 2017 yılı Kasım ayı itibari ile toplam 3 bina bulunmaktadır. Binalardan Uzun Çarşı 
mevkiindeki 1050 m2 kullanım alanı olan (bodrum+Zemin ve 2 kat) bina işyeri olarak kiraya verilmiştir. 
Karaçay Mahallesi Dörtyol Mevkiinde bulunan eski Hizmet Binası bağımsız 1 apartman dairesidir ve şu 
anda kullanılmamaktadır. Mevcut Hizmet Binasında Oda hizmet alanından ayrı olarak 1 Restaurant, 1 çatı 
café ve 4 bağımsız dükkan bulunmaktadır. Bu işyerlerinin bir kısmı kiraya verilmiş durumdadır.

Şekil 6:  Mevcut Hizmet Binası Bilgileri

Şekil 7:  Eski Hizmet Binası Bilgileri
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Şekil 8:  Meslek Grupları İtibariyle NTO Üye Sayısı

Ana Hizmet Binası Özellikleri
Bir cephesi Sanayi Sitesi Sosyal Tesislerine bakan Ana Hizmet Binası, bodrum kat ve giriş katı dahil toplam 
4 kattır. Bina içinde 1 adet 400 kişilik konferans salonu, 1 adet 60 kişilik Meclis Toplantı Salonu, 1 adet 100 
kişilik eğitim salonu, 2 adet Komite Toplantı Odası ve Genç/Kadın Girişimciler Odası ile 8 adet eğitim sınıfı 
bulunmaktadır. 

1.8. Üye Yapısı ve Yıllara Göre Dağılımı
Odamız üye sayısı açısından Türkiye’nin büyük meslek odaları arasında yer almaktadır. Odamıza kayıtlı 
firmaların profili incelediğinde üye sayısı bakımından İnşaat ve Mühendislik sektörü, Tarım ve Hayvancılık, 
Madencilik- İmalat ve Gıda Ürünleri Toptan Ticareti sektörlerinin önde geldiği görülmektedir. Kasım 2017 
itibariyle üye sayısı 3240 olup üyelerin sektörel dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir:

Sıralama Meslek Grubunun Adı Meslek Grubu 
Üye Sayısı Yüzde Oranı

1 Madencilik ve İmalat 306 %9

2 Finans, Gayrimenkul, Mali Müşavirler 
ve Kuyumcular 186 %6

3 Tekstil 120 %4

4 Otomotiv 124 %4

5 Gıda Ürünleri Toptan ve Perakende Ticaret 305 %9

6 İnşaat Malzemeleri 125 %4

7 Tarım ve Hayvancılık 418 %13

8 Ulaştırma ve Akaryakıt 299 %9

9 Oteller, Eğitim, Sağlık, 
Kişisel Hizmetler ve Sigortacılar 302 %9

10 İnşaat ve Mühendislik 589 %18

11 Yaş Sebze,  Meyve Ürünleri ve 
Bitkisel Yağların Satışı 180 %6

12 Dayanıklı Tüketim Malları 281 %9

Kayıtlı firmalardan ağırlıklı bulunan meslek gruplarından Inşaat ve Mühendisliğin %18 
oranında, Tarım ve Hayvancılığın ise %13 oranında ağırlıklı olarak bulunduğu görülmektedir.
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1.9. Türkiye’de ve Sorumluluk Sahamızda  
Kurulan / Kapanan İşletme Kıyaslaması
Alınan istatistikler neticesinde Türkiye’ de işletme sayısının son yıllarda artış eğiliminde olduğu 
görülmüştür. Yıllara göre kuruluş/kapanış istatistiklerini gösteren tablo aşağıdaki gibidir:

Yıllar
Yeni Kurulan İşletme 

Sayısı
Kapanan İşletme 

Sayısı
Oran

%

2014 58715 15822 27

2015 67622 13701 20

2016 64481 12328 19

Şekil 9:  Türkiye Geneli Yeni Kurulan - Kapanan İşletme İstatistikleri

Şekil 10 Türkiye Geneli Kurulan - Kapanan Şirket İstatistikleri Grafiği

(%) Yüzde oranı, o yıl içerisinde kurulan işletme sayılarının o yıl içerisinde kapanan işletme sayılarına oranını göstermektedir. O yıl içerisinde kurulup tekrar kapanan 

işletme rakamları değildir. Tüm gerçek kişi ve tüzel kişi ticari işletmeleri ele alınmıştır. Tasfiye halindeki işletmeler de kapanan şirket istatistiklerine dahil edilmiştir.

Türkiye Odalar Borsalar Birliği 
son 3 yıl (2014, 2015, 2016) 
verilerine göre; 2014 yılında 
Türkiye genelinde kurulan 
işletme sayısı 58715, kapanan 
işletme sayısı 15822 dir. 2015 
yılında kurulan işletme sayısı 
67622, kapanan sayısı 13701 dir. 
Açılan işletme sayısının 2014’e 
kıyasla %15 arttığı görülmektedir. 
Kapanan işletmelerin %13 
oranında düştüğü belirlenmiştir. 
2016 yılında ise kurulan işletme 
64481, kapanan 12328 dir. 2016 
da bir önceki yıla göre, yeni 
açılan işletmelerin sayısının %5, 
kapanan işletmelerin sayısının 
da %10 oranında düştüğü ortaya 
çıkmıştır.

2014

2015

2016

Yeni Kurulan İşletme Sayısı

Yeni Kurulan İşletme Sayısı

Yeni Kurulan İşletme Sayısı

Kapanan İşletme Sayısı

Kapanan İşletme Sayısı

Kapanan İşletme Sayısı

58715

15822

67622

13701

644821

12328

 Buradan sonuçla; 2014 yılında kapanan işletmelerin 

yeni kurulan işletmelere oranının %27, 2015 yılında 

kapananların yeni kurulanlara oranının %20 ve 2016 

da aynı oranın %19 olduğunu söylemek mümkündür.
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Yıllar
Yeni Kurulan İşletme 

Sayısı
Kapanan İşletme 

Sayısı
Oran

%

2014 420 158 38

2015 334 203 61

2016 438 141 32

Şekil 11:  Nazilli İlçesi Yeni Kurulan - Kapanan İşletme İstatistikleri

(%) Yüzde oranı, o yıl içerisinde kurulan işletme sayılarının o yıl içerisinde kapanan işletme sayılarına oranını göstermektedir. O yıl içerisinde kurulup tekrar kapanan 

işletme rakamları değildir. Tüm gerçek kişi ve tüzel kişi ticari işletmeleri ele alınmıştır. Tasfiye halindeki işletmeler de kapanan şirket istatistiklerine dahil edilmiştir.

Aşağıdaki tabloda ise Nazilli Ticaret 
Sicil Müdürlüğünden alınan rakamlar 
değerlendirilmiştir. Genel olarak bakıldığında Nazilli 
Ticaret Odası’nın sorumluluk sahasında bulunan 

Aydın ilinin doğusundaki 7 ilçede (Kuyucak, 
Karacasu, Buharkent, Bozdoğan, Nazilli, Sultanhisar 
ve Yenipazar) kapanan işletme oranlarının Türkiye 
ortalamasının çok üzerinde olduğu söylenebilir.

Nazilli Ticaret Sicil Müdürlüğü’nden 
alınan veriler ışığında; 2014 yılında 
Nazilli ilçesinde yeni açılan işletme 
sayısı 420, kapanan işletme 
sayısı 158 dir. 2015 yılı 334 yeni 
açılan, 203 kapanan olan işletme 
bulunmaktadır. 2016 da ise 438 tane 
işletme kurulmuş olup, 141 işletme 
kapanmıştır. Yeni işletme kuranların 
2015 yılında bir önceki yıl ile kıyas 
edildiğinde %20 oranında düştüğü 
ve 2016 yılında ise bir önceki yıla 
göre %31 oranında arttığı sonucu 
çıkmıştır. Ayrıca kapanış oranlarında 
bir önceki yıla göre 2015 de %28 
oranında arttığı, 2016 da ise %31 
oranında azaldığı gözlenmektedir.
Bu bilgiler doğrultusunda, Nazilli 
ilçesinde 2014 yılında kapanan 
işletmelerin yeni kurulan işletmelere 
oranının %38, 2015 yılında kapanan 
işletmelerin yeni kurulan işletmelere 
oranının %61, 2016 yılında aynıoranın 
%32 olduğu görülmektedir.

Şekil 12:  Nazilli İlçesi Kurulan - Kapanan Şirket İstatistikleri Grafiği

2014

2015

2016

Yeni Kurulan İşletme Sayısı

Yeni Kurulan İşletme Sayısı

Yeni Kurulan İşletme Sayısı

Kapanan İşletme Sayısı

Kapanan İşletme Sayısı

Kapanan İşletme Sayısı

420

158

334

203

438

141
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Nazilli’ de 2014 yılında kapanan işletme sayısı 
%11 oranında Türkiye ortalamasının üzerindedir. 
Yine 2015 yılında kapanan şirket sayısının %41 
oranında Türkiye ortalamasının üzerinde olduğu 
görülmüştür. 2016 yılında da %13 oranında 
ortalamanın üzerine çıktığı gözlenmiştir.
Grafiklerden elde edilen bir diğer sonuç 2015 
yılında açılan işletmelerin kapanış oranlarının çok 

yüksek olmasıdır. Bu artışta birçok ekonomik etken 
rol oynasa da en büyük sebep olarak Türk Ticaret 
Kanunu’nun geçici 7. Maddesi gereği resen terk 
edilen işletmeler olmuştur. 2015 yılında gayrifaal 
durumda olup, sermayesi yasal sınırların altında 
olan ve adres durumu tespit edilemeyen mali 
kaydı silinmiş olan şirketler için resen terk işlemi 
yapılmıştır.

1.9.1. Girişimciliğin Nazilli’deki Dağılımı
Sektörlere Göre Dağılım Yüzde Oranı

Market, Büfe 6,6 %

Mobilya 0,8%

Kafeterya, Kıraathane, Çay bahçesi 9,5%

Kuaför & Güzellik Salonu 2,9%

Fotoğrafçılık 0,8%

Yerli Ürünler ve Gıda Ticareti 8,3%

Unlu Mamüller, Pastane 3,7%

Lokanta, Yemek Salonu, Restoran 15,8%

Yazılım, Güvenlik, Bilişim Sistemleri 1,7%

Tekstil, Çeyiz, Giyim 9,1%

Tarım ve Hayvancılık Faaliyetleri 7,5%

Organik Gübre Yetiştiriciliği 1,2%

Oto Tamir, Ekspertiz ve Yıkama Yağlama 4,6%

Turizm Acenteliği 0,8%

Düğün, Nişan, Eğlence vb. Reklam ve Organizasyon Firmaları 4,1%

Atölye & Üretim Faaliyetleri 6,2%

Çiçekçilik 0,8%

Eğitim, Sağlık ve Spor Faaliyetleri 2,1%

Diğer 13,3%

Şekil 13:  Nazilli’de sektörlere göre girişimcilik dağılımı
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1.9.2. Nazilli ve  
Çevresinde   
Girişimciliğin  
Nace Kodlarına 
Göre Dağılımı

TOBB kurulan şirket istatistiklerine bakıldığında; 
Türkiye genelinde 2016 yılında yeni kurulan 
işletmelerin en çok tercih ettikleri faaliyet 
konusunun “İkamet amaçlı olan veya ikamet 
amaçlı olmayan binaların inşaatı” olduğu 

görülmüştür. Ancak Nazilli ilçesi 2016 verilerinde 
ise, girişimci adaylarının en çok tercih ettikleri 
faaliyet konusunun “Lokanta, yemek salonu ve 
restoran” olduğu gözlenmiştir. TOBB kapanan 
şirket istatistiklerine bakıldığında; Türkiye genelinde 
2016 yılında kapanan işletmelerin yine en çok yeni 
işyeri kurulan faaliyet konusu olan “İkamet amaçlı 
olan veya ikamet amaçlı olmayan binaların inşaatı” 
sektörü olduğu bilgisine ulaşılmıştır. Nazilli’ de 
de 2016 yılında kapanan 153 işletmenin ağırlıklı 
olarak “İkamet amaçlı olan veya ikamet amaçlı 
olmayan binaların inşaatı” sektöründen oldukları 
görülmektedir. Nazilli ilçesinde girişimcilerin tercih 
ettikleri sektörlerin nace kodlarına göre dağılımı 
aşağıdaki şekilde olmuştur

Şekil 14:  Girişimcilerin tercih ettikleri sektörlerin NACE kodlarına göre dağılımı

Market 
Büfe

Mobilya
Kafeterya, 

Kıraathane, 
Çay Bahçesi

Ku-
aför ve 
Güzellik 
Salonu

Fotoğrafçılık

Yerli 
Ürünler 
ve Gıda 
Ticareti

Unlu Ma-
müller, 
Pastane

Lokanta, 
Yemek 
Salonu,

Restoran

Yazılım,
Güvenlik,

Bilişim 
Sistemleri

46.17.01 46.15.01 56.10.19 96.02.01 46.43.10 46.31.01 10.71.02 56.10.06 46.14.01

47.11.01 46.47.01 56.30.02 47.75.01 74.20.29 46.31.02 46.38.04 56.10.08 46.66.01

47.11.02 31.02.01 61.90.05 74.20.26 46.31.03 47.24.01 10.85.01 62.09.02

47.11.03 46.65.01 46.49.24 46.31.04 10.71.01 56.10.18 62.01.01

47.59.08 46.31.05 10.72.02

47.79.04 46.31.06 47.24.03

46.31.08 56.10.09

46.31.09

46.31.10

46.31.11

46.31.12

46.31.90

46.38.05

46.38.06

46.33.01

46.32.04

47.22.02

47.29.04
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Tekstil
Çeyiz, 
Giyim

Tarım ve 
Hayvancılık
Faaliyetleri

Organik 
Gübre 

Yetiştiriciliği

Oto 
Tamir, 

Ekspertiz 
Ve Yıkama 
Yağlama

Turizm 
Acenteliği

Düğün 
Nişan 

Eğlence 
vb. Reklam 
ve Organi-
zasyonlar

Atölye ve 
Üretim 

Faaliyet-
leri

Çiçekçilik

Eğitim,  
Sağlık ve 

Spor 
Faaliyetleri

46.16.03. 01.49.90 01.49.90 45.20.01 79.11.01 82.30.02 23.70.01 46.22.01 85.10.02

46.16.04 46.11.02 08.91.04 45.20.02 23.70.02 47.76.02 85.20.09

46.42.01 46.23.01 46.75.03 45.20.03 43.33.01 47.78.26 85.31.14

46.42.05 46.23.02 46.75.05 45.20.05 46.24.01 47.89.04 85.32.90

46.42.06 47.78.29 45.20.06 23.41.04 85.51.03

01.47.01 45.20.07 23.49.01 85.52.05

01.47.03 45.20.08 46.76.05 85.53.01

45.20.09 32.40.05 85.59.09

24.33.01 88.91.01

24.34.01 86.10.12

08.99.01 86.23.01

22.29.07 96.02.01

22.21.03

13.93.01

13.92.02

22.19.02

32.40.05

1.10. Nazilli Ticaret Odası  
Girişimcilik Eğitimleri

Yıllar Yeni Kurulan İşletme Sayısı
Kapanan İşletme 

Sayısı

2013 125 Kişi 12

2014 125 Kişi 19

2015 200 Kişi 27

2016 367 42

Şekil 15:  NTO Tarafından Verilen Girişimcilik Sertfikası Ve Sertifika İle İşletmesini Açan Yeni Gişişimciler

Şekil 14:  Girişimcilerin Tercih ettikleri Sektörlerin Nace Kodlarına Göre Dağılımı
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Şekil 15’te odamızda son 4 yılda düzenlenen 
eğitimlerden sertifika alan girişimci adayı sayısı 
ve girişimcilik sertifikası ile işletmesini açan kişi 
sayısı verilmiştir. Girişimcilik sertifikasının belirli 
bir süresinin olmaması ve sertifikanın ulusal çapta 
kullanılabilir olması seneler bazında sertifika 
alanlar ile işletmesini açanlar hakkında kesin bir 
karşılaştırma yapılmasına olanak vermese de genel 
bir görünüm olanağı sunmaktadır. 

2015 yılından itibaren Nazilli Ticaret Odası 
tarafından girişimci adaylarının tespit edilmesinde 
girişimcilerden 9 sorudan oluşan yazılı girişimcilik 
sorularına cevap vermeleri istenmiştir. Bu sayede 
girişimcinin iş fikri, pazar, rakipler gibi temel 
konularda ne kadar bilgi sahibi olduğu tespit 
edilmeye çalışılmıştır. Girişimcilik mülakatı yazılı 
soruları değerlendirme formu aşağıdaki sorulardan 
oluşmaktadır (Nazilli Ticaret Odası, 2016). 

2015 ve 2016 yılında yazılı formlara cevap veren 
girişimcilerin büyük bir çoğunluğunun kuracakları 
işin pazarı hakkında hiçbir bilgiye sahip olmadığı, 
rakiplerini tanımadığı, işletmenin kuruluş 
masraflarını hesaplayamadığı tespit edilmiştir. 
Girişimcilik eğitimi ile uygulanan programda 

girişimcilerin rakip araştırması, pazar araştırması, 
işletme giderleri, kuruluş masrafları gibi temel 
eğitimleri aldıktan sonra vazgeçme sürecine 
girdikleri gözlemlenmiştir. 
(http://www.naztic.org.tr/uploads/ozkal-
sonmez-636314059740258983.pdf, 2016)

1. Kurmayı düşündüğünüz iş hakkında kısaca bilgi veriniz. 

2. KOSGEB hibe desteği siz gerekli harcamaları yaptıktan sonra verileceği için kuruluş için 

gerekli olan finans kaynağını tedarik etmeniz gerekmektedir. Işletmenizin ilk kuruluşu 

için (kuruluş masrafları, makine-ekipman, ofis donanımı vb.) gerekli olan finans kaynağını 

nereden bulmayı düşünüyorsunuz? 

3. Işletme kurmak için belirli bir işyeriniz var mı ya da kiraladınız mı?  

Eğer var ise lütfen yerini ve açık adresini tarif ediniz, yok ise işyerinizi nerede kurmak 

istediğinizi belirtiniz. (Özellikle il/ilçe belirtiniz.) 

4. Kurmayı düşündüğünüz iş ile ilgili deneyiminiz var mı? Deneyiminizden kısaca bahsediniz. 

5. Müşterinizin bulunduğu pazarı tanımlayınız. Pazarınızdaki müşteri sayınızı ve müşteri 

profilinizi tespit edebildiğiniz kadarıyla detaylıca anlatınız. 

6. Rakiplerinizi güçlü ve zayıf yönleri ile tanımlayınız, tespit ettiğiniz rakiplerinizin ismini 

belirtiniz. 

7. Neden bu işi yapmak istiyorsunuz, sizin farkınız nedir? Anlatınız. 

8.  Işletmenizi açmak için almayı düşündüğünüz makine – ekipmanları fiyatları ile birlikte 

belirtiniz. 

9. Işletmesini açacaklara kurslarda öncelik verilmektedir. Eğer var ise işletmenizi kısa bir 

sürede faaliyete geçireceğinize dair kanıtları yazınız ve ek olarak belirtiniz.  

(Kira kontratı, ticari anlaşmalar, tadilat resimleri vb. bu formla birlikte teslim ediniz.) 
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1. Lobi Faaliyetleri: Düzenleyici (kanun koyucu 

ve kanun uygulayıcı) kurumlar mertebesinde 

üyelerimizin menfaatini gözetmek,

2. Ağ Oluşturma ve İş Geliştirme: Üyelerimizin 

ticaretini artırmak, yeni ticaret bağlantıları 

geliştirmelerini sağlamak,

3. Ticaret hayatı ile ilgili araştırmalar yapmak ve 

istatistiki bilgi sağlamak,

4. Paydaşlarımıza, faaliyet alanımızdaki konularda, 

bilgi ve Teknik destek sunmak, danışmanlık 

hizmeti vermek,

5. Paydaşlarımıza yönelik sosyal ve toplumsal 

faaliyetleridesteklemek ve düzenlemek.

1.11. Nazilli Ticaret Odası’nın Faaliyet Alanları
Ticaret Odalarının görevleri 5174 Sayılı 18/05/2004 tarihli Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar 
Kanunu’nun 12. Maddesi ile belirlenmiştir. Bu görevler beş faaliyet alanı altında toplanabilir:

İLETİŞİM PLANI
Stratejik plan çerçevesinde hedeflerin gerçekleşmesi 

adına üyelerle, Nazilli halkı ile en doğru yöntemlerle 

haberleşmek Odanın esas görevlerindendir

AMACI
1. Güncel konu ve olayların en hızlı ve doğru şekilde 

kamuoyuyla paylaşılması,

2. Çalışanların kurumu doğru yöntemlerle temsilinin 

sağlanması,

3. Teknolojinin tespit edilmiş yetkinlikler kapsamında 

kullanılması,

4.     Uygulanan yöntemlerin etkinliğinin ölçülerek 

iyileştirme çalışmalarında somut girdilere sahip olunması. 

KAPSAMI
1. Odanın Faaliyetleri İle İlgili İletişim Yöntemleri,

2. Seçilen Ve Atanan Organların Kurumsal İlişkilerinin 

Sürdürülmesi.

Bu iletişim planı çerçevesinde kullanılan yöntemler Yıllık 

olarak gözden geçirilerek, başarısız olan yöntemlerin 

geliştirilmesi için çalışmalar yapılmaktadır.

1.12. Misyon – Vizyon ve Kurumsal Değerler
VİZYON
Esnaf statüsünde olmayan tüccar ve sanayicilerden oluşan üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini en üst düzeyde 

karşılama noktasında proaktif bir rol üstlenerek iş dünyasına danışmanlık yapan, üye haklarını yasanın kendisine 

verdiği yetki çerçevesinde koruyan, dünyadaki değişim ve gelişimi izleyerek özel sektörün küresel ölçekli üretim ve 

markalaşmasında çözüm ortağı olan, mesleki ahlak kuralları sınırlarında her zaman gelişen, uygar ve çağdaş bir oda 

olarak çalışmalarını gerçekleştirmek.

MİSYON
Çalışanlarının, üyelerinin, paydaş kurum ve kuruluşlarının gelişimine katkıda bulunmak. Güçlü bir kurumsal 

yapılanma sürecini tamamlamak. Yeni ticaret ve yatırım imkanlarının sağlanmasında ilgili kurumlarla iş birliği yapmak. 

Üyelerimizin ulusal ve uluslararası piyasada rekabet gücünü arttırmak. Nazilli için önder ve danışılan bir kurum olmak.
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• Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere diğer yasal mevzuatlara uygun 

hareket etmek,

• Odamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel istihdam etmek, 

• Oda personelinin çalışma ortamının imkanlar dahilinde sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

• Hizmet içi eğitimlerle mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişim ortamı hazırlamak,

• Görev tanımının gerektirdiği sorumluluk, risk, deneyim ve liyakat doğrultusunda ücret politikası yürütmek,

• Çalışanların kurum aidiyetini ve motivasyonunu ön planda tutmak,

• Çalışan öneri ve beklentilerini dikkate almak,

• Çalışanlar arasında fırsat eşitliği yaratmak,

• İşe alım ve terfi süreçlerinde seçici olmak,

• Çalışanlara potansiyellerini ve yeteneklerini kullanma fırsatı vermek,

• İnsan Kaynakları Politikasını gözden geçirmek ve sürekli iyileştirmeyi taahhüt etmeyi amaçlamaktadır.

1.14. İnsan Kaynakları Politikası

1. Kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşu olarak öncelikle tabii olduğu 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği Kanunu ve bağlı yönetmelikleri ile Türk Ticaret Kanunu’nda belirtilen görev ve faaliyetlerini tam olarak 

yerine getirmek.

2. Asli görevi olan kayıt, tescil ve belgelendirme hizmetini eksiksiz verebilmek ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda 

üye memnuniyet seviyesini yükseltmek amacıyla gerekli altyapı ve donanım yapısını oluşturmak ve yenilemek.

3. Hizmetin sürekliliği ve kalitesi için gerekli personel kadrosunu oluşturmak, personelin hizmet kalitesine katkısını 

sağlamak üzere hizmet içi ve hizmet dışı eğitim imkanlarından faydalandırmak, veriminin arttırılmasında eğitim ve 

motivasyona önem vermek.

4. Üyelerinin teknik, ekonomik, sosyal ve hukuki konulardaki talep ve beklentilerini incelemek, gerekli gördüğünde 

ilgili kurumun / kuruluşun dikkatine sunmak.

5. Oda hizmetlerinin Avrupa Birliği Oda Sistemi ile uyumlu olması için her türlü önlemi almak, tamamlayıcı 

çalışmalar yapmak.

6. Kurum yetki alanı içindeki ticaret ve sanayi hayatının gelişimini sağlamak, üyelerinin küresel ekonomi şartlarına 

uyumunu kolaylaştırmak amacıyla onları sürekli olarak bilgilendirmek ve yönlendirmek.

7. Kalite Yönetim Sistemi ile TOBB Akreditasyon Sistemi şartlarına uymak, değişiklikleri zamanında uygulamak ve 

sürekli iyileştirmeler yapmak.

8. Üyelerin mesleki faaliyetlerine katkıda bulunmak amacıyla eğitim, konferans, seminer v.b. düzenlemek.

9. Bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek sosyal projelere dahil olmak.

10.  Çalışanların bilgi ve tecrübelerini paylaşabileceği, takım çalışmalarına uygun bir ortam oluşturmak.

11. Yenilikçi yaklaşımları benimseyen ve toplam kaliteyi destekleyen güçlü çalışanlarla yola devam etmek.

1.13. Kalite Politikası
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Kurumlar farklı inanç ve değerlere sahip insanları, belli 

bir amaç için ortak kültürel alanda buluşturan yerlerdir. 

Farklı inanç ve değerdeki insanlar, kurum kültürünün 

bulunduğu bir düzlemde kendilerini temsil etme imkânı 

bulurlar. Kurum çalışanları, kurumlarının fiziksel ve mali 

unsurlarıyla birlikte ortak bir amaç için bir araya gelerek, 

kurumsal sistemi oluştururlar. 

Odamızın kurum kültürünün ana unsurları olan 

ekonomik, sosyal, stratejik, etik ve estetik değerlerinden 

yola çıkarak; verimlilik, kalite, yenilik ve yaratıcılık, 

çalışanların ve müşterilerin memnuniyeti gibi performans 

göstergeleri yönünden diğer organizasyonlardan daha 

iyi konuma gelebilmenin yolunun kurum kültüründen 

geçtiğini görmüş ve bu sebeplerden dolayı son 

dönemlerde ülkemizde benimsenen ‘’toplam kalite 

yönetimi’’ anlayışına geçmiştir. Kurumsal sosyal 

sorumluluğu kapsamında gerçekleştirdiği proje ve 

faaliyetlerden bazıları aşağıdaki sunulmuştur:

İlçemizdeki ve yöremizdeki ekonomik, sosyal ve kültürel 

gelişmelerin her aşamasında üzerine düşen görevi 

yerine getirmek amacıyla, birçok faaliyeti üstlenerek 

veya katkıda bulunarak bireysel ya da kurumsal talepleri 

imkanları ölçüsünde karşılamaya çalışmaktadır.

1.15.  Kurum Kültürü
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Kurumsal sosyal sorumluluğu kapsamında gerçekleştirdiği projeler araştırma raporları ve bilimsel araştırmalardan 

bazıları aşağıdaki sunulmuştur:

1.16. Projeler, Bilimsel Çalışmalar  
ve Raporlar

Projenin genel amacı; AB ülkelerinin, Mesleki Orta 

Öğretim kurumlarından mezun olmuş öğrencilerine 

uyguladıkları teknolojik, gelişmiş işe yerleştirme ve 

izleme yöntemlerini inceleyerek ve iyi örnekleri transfer 

ederek, edineceğimiz yeni yöntem ve tekniklerle Aydın ve 

Muş bölgelerimizde mezun olmuş ve olacak daha fazla 

öğrencimizin iş hayatına atılmalarını sağlamaktır. Nazilli 

ilçemizde, Aydın bölgemizde ve Muş ilimizde işsizliğin 

azaltılması ve istihdamın arttırılması için vasıflı eleman 

durumundaki mezun olmuş ve olacak öğrencilerimizi 

sanayi sektöründe istihdam imkanı olan mesleklere 

yöneltmektir. İki hafta olarak planlanan değişim 

programının 1. akışı 14-27 Mart 2010 Almanya’ da 2. akışı 

ise 11-24 Nisan 2010 İsviçre’ de uygulanmıştır.

1.16.1. Mezun Öğrencilere Uygulanan İşe  
Yerleştirme ve İzleme Yöntemlerinin Transferi

Projenin genel amacı; Bölgenin ihracatının ve ihraç 

edilebilir mal/hizmetlerinin derlendiği bir sonuç 

raporu kitapçığı hazırlanarak yayınlanmıştır. Bölgenin 

fuarlarda kullanılmak üzere ürünlerinin ve tarihi ve 

turistik yerlerinin anlatıldığı, İngilizce ve Türkçe olarak 

yayınlanmış bir tanıtım kataloğu hazırlanmıştır. İngilizce- 

Türkçe hazırlanmış videolardan oluşan tanıtım belgeseli 

yapılmıştır.  

Odamıza üye firmaların sektörel olarak gruplandığı, 

bilgilerinin paylaşıldığı ve haritada yer gösteriminin 

yapıldığı İngilizce ve Türkçe www.nazilliticaretrehberi.

com isimli bir web sitesi hazırlanmıştır. İhracatın 

önündeki engellerin tespit edilmesi için hazırlanmış, 

online ve bire bir görüşmelerle 3.000 kişiye ulaştırılmış, 

560 kişiden geri dönüş alınarak değerlendirilmiş 11 

soruluk anket uygulanmıştır. Doğrudan Faaliyet Desteği 

sonuç raporuna  http://www.naztic.org.tr/uploads/dfd-

rapor-a4-636331244060412472.pdf linki aracılığıyla 

ulaşabilirsiniz. 

Belgesel videosuna ulaşmak için;

https://www.youtube.com/watch?v=u2yXs-GnzgE

linkine tıklayınız.

1.16.2. Doğrudan Faaliyet Desteği  
İmalattan İhracata Projesi
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Çalışmanın amacı ihracat yapmak isteyen üyelere 

yol gösterici olmasıdır. Raporda Nazilli ve çevresinde 

ihracat yapan işletmelerin ürün ve ülke bazında 

rakamları Türkiye geneli ile kıyaslamaları yapılmıştır. 

Rapora http://www.naztic.org.tr/uploads/ihracat-

raporu-636378015259988980.pdf linki aracılığıyla 

ulaşabilirsiniz.

Rapor Nazilli ve çevresinde bulunan girişimci adaylarının 

tüm özelliklerini (yaş, cinsiyet, eğitim durumu v.b.) 

içermektedir.

Rapora   http://www.naztic.org.tr/uploads/nazillide-

girisimcilik-egilimi-636338279419181224.pdf  linki 

aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Projenin genel amacı; Nazilli Ticaret Odası personel 

eğitimleridir. Bu eğitimler kişisel gelişim (diksiyon, stres 

yönetimi, iletişim teknikleri) ve üye- çalışan ilişkileri ile iş 

İngilizcesi geliştirme eğitimleridir.

Teknik Destek Programı kapsamında Nazilli Ticaret Odası’ 

nın 11 çalışanı ‘Kişisel Gelişim Eğitimleri’ ni almışlardır. 

Eğitimler esnasında motivasyon, etkili iletişim teknikleri, 

diksiyon, üye ilişkileri gibi kavramlar detaylıca ele 

alınmıştır. Eğitimlerde personel 2 ayrı teste tabi tutulmuş 

olup yetkinlik ve duygusal zeka konusunda kendilerini 

ölçmeleri sağlanmıştır. Eğitimlerde motivasyon, empati 

gibi olguların daha iyi irdelenmesi adına görseller ve 

videolarla anlatımlar gerçekleştirilmiştir. 

Eğitim etkinlik ölçme formları sonucunda birçok 

personel; duygusal zekanın geliştirilebilir olduğu (kalıtsal 

olmadığı), kurum içi iletişimin önemi, bireysel motivasyon 

ve stres yönetimi yapmanın iş hayatındaki olumlu 

yansımaları, empati ve üye ilişkileri kavramlarının ne 

kadar önemli olduğunu hissettiklerini dile getirmişlerdir.

1.16.4 Eğitimli Personel İle  
Kurumsal Gelişimde Öncülük

1.16.5. İhracat Raporu

1.16.6. Nazilli ve Çevresinde Girişimcilik Eğilimi

Projenin genel amacı; Nazilli sanayisine kalifiye personel 

istihdamı konusunda katkı sağlayarak ilçe gelişimine ve 

bölgesel kalkınmaya destek olmaktır. 

Proje sonunda alınacak makine-ekipman vasıtasıyla 

yetiştirilecek nitelikli iş gücü sayesinde imalat sanayinde 

daha kaliteli ürünlerin rekabet edilebilir maliyetlerle 

üretilmesi beklenmektedir. Ayrıca OSB ve Küçük Sanayi 

Sitelerinin istihdam açığı ve nitelikle eleman problemi en 

aza indirilecektir. Bu sayede işsizliğinde büyük oranda 

azalacağı öngörülmektedir.

Projede uygulanacak başlıca faaliyetlerden birisi İŞKUR 

la iş birliği yaparak TOBB’un açmış olduğu Uzmanlaşmış 

Mesleki Eğitim Merkezi Programı (UMEM) ile projenin 

uygulanacağı okulu bir merkez haline getirmektir. Bu 

merkez, işletmelerden gelen talepler doğrultusunda 

personeli eğitmek, niteliklerini geliştirmek ve daha kaliteli 

üretim yapılması için eleman yetiştirmek üzere faaliyet 

gösterecektir.

1.16.3. İstihdama Yönelik Ortak Adım Projesi



NAZİLLİ TİCARET ODASI Stratejik Plan 2018 -2021

37

Rapor girişimciliğe dair istatistiksel veriler içermekle 

birlikte, yapılan anket çalışmaları ile girişimcilere ışık 

tutan bir el kitabı niteliğindedir.

Rapora http://www.naztic.org.tr/uploads/nazillide-

girisimcilik-636338277361198236.pdf  linki aracılığıyla 

ulaşabilirsiniz.

1.16.7. Nazilli ve Çevresinde Girişimcilik

Rapor girişimciliğe dair istatistiksel veriler içermekle 

birlikte, yapılan anket çalışmaları ile girişimcilere ışık 

tutan bir el kitabı niteliğindedir.

Rapora http://www.naztic.org.tr/uploads/girisimcilik-

kurslarinin-nazillideki-etkileri-636338276166970325.pdf 

linki aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

1.16.8. Girişimcilik Kurslarının Nazilli ve  
Çevresindeki Etkileri

Eurefe 2016’da yayınlanan makale akademik bir makale 

olup Türkiye’de girişimciliğin gelişimi konusunda Avrupa 

ile kıyaslamalar söz konusudur.

Makaleye http://www.naztic.org.tr/uploads/ab-ve-turkiye-

genc-girisimcilik-eurefe-636314067610451604.pdf  linki 

aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

1.16.9.  AB ve Türkiye’de Genç Girişimcilik

El kitabının amacı üyelerin ihracat yapabilme koşullarını 

ve ihracat uygulamalarını daha iyi kavramasıdır. 

İçeriğinde ihracata dair bir çok önemli bilgi yer 

almaktadır. El kitabına http://www.naztic.org.tr/uploads/

ihracat-el-kitabi-636314071945066352.pdf linki 

aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

1.16.11. İhracat El Kitabı

Makalede girişimcilik kavramı, uygulamalı girişimcilik ve 

Nazilli’deki uygulamalarına yönelik anlatımlar mevcuttur.

Makaleye http://www.naztic.org.tr/uploads/ozkal-

sonmez-636314059740258983.pdf linki aracılığıyla 

ulaşabilirsiniz. 

1.16.10. Girişimcilik
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Stratejik Planımız (2018 – 2021), üst yönetim gözlem ve 

desteği, iç ve dış paydaşların önerileri doğrultusunda, 

Odamızın tüm birimlerinin doğrudan katılımıyla Adnan 

Menderes Üniversitesi’nden Prof. Dr. Feriştah Sönmez, 

Proje ekibimiz ve odamız işbirliğiyle oluşturulan stratejik 

planlama ekibinin yoğun çalışmaları neticesinde  

hazırlanmıştır.

Stratejik planlama ekibi; planlama ve hazırlık 

aşamalarında; yöntem, içerik oluşturma, değerlendirme 

ve koordinasyon amacıyla 4 toplantı gerçekleştirmiştir. 

Bu toplantıların 2’si Yönetim Kurulu Başkanımızın, 2’si 

Genel sekreterliğimizin başkanlığında Stratejik Planlama 

Ekibi ve odamız ilgili birim temsilcilerinin katılımı ile 

gerçekleşmiştir. Geri kalanlar ise Stratejik Planlama 

Ekibinin kendi aralarında gerçekleştirdiği çalışma 

toplantılarıdır.

Stratejik planlama yaklaşımının önerdiği model ve temel 

ilkeler doğrultusunda, stratejiye yön verecek kurumsal 

değerler sisteminin belirlenmesi, çevresel koşulların 

ayrıntılı analizi ve amaç, hedefler çerçevesinde planın 

hazırlanması ve izleme ve değerlendirme sisteminin 

kurulması olmak üzere üç temel aşamadan geçilmiştir.

Odamız hizmetlerinin en etkin bir şekilde birleştirilmesi 

ve kaynaştırılması göz önünde tutularak “vizyon” ve 

“temel değerler” yeniden değerlendirilerek Stratejik 

Planın hazırlamasına yön verilmiştir.

Odamızın mevcut durumu ve çevresel koşulların ayrıntılı 

analizi yapılmıştır. 

İç ve dış paydaşlara yönelik olarak kapalı ve açık uçlu 

sorulardan oluşan anket hazırlanarak

 ? katılımcı üyemizin düşünceleri toplanmış, mevcut 

duruma ve Odamız hizmetlerinin geleceğe yönelik 

öngörülerinin belirlenmesinde değerlendirilmiştir. Ayrıca 

98 kurum ve kuruluştan oluşan dış paydaşlara yönelik 

olarak da benzer bir anket çalışması yapılmıştır.

Tüm bu bilgiler ışığında, geleceğe yönelik stratejilerin 

oluşturulması amacıyla, Odamızın güçlü   ve   gelişime 

açık yönleri ile fırsat ve tehditlerini ortaya çıkaracak GZTF 

analizi yapılmıştır.

Çevresel koşullara en iyi cevap verebilecek stratejilerin 

belirlenmesinde, Odamız temel hizmet ve görevlerine 

uygun olarak 7 stratejik amaç oluşturulmuş ve 

bunların etrafında 5 stratejik hedef belirlenmiştir. Tüm 

birimlerimizin özverili çalışmaları sonucunda 2018-2021 

döneminde belirlenen  51  stratejik hedefe ulaşmak için 

yürütülecek çalışma ve faaliyetler tanımlanmıştır.

2. STRATEJİ PLANI
2.1. Stratejik Plan Hazırlanma Süreci

2.2. Stratejik Planlamanın Adımları

KURUMSAL  
DEĞER SİSTEMİ

Misyon

Vizyon

Temel Değerler

DEĞERLENDİRME
Performans

Göstergeler

Hedefler

DURUM
ANALİZİ

Iç Paydaş Analizi

Dış Paydaş Analizi

Pest Analizi, Gzft Analizi

PLANLAMA
Stratejiler

Projeler

Şekil 16:  NTO Stratejik Planlama Aşamaları
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Stratejik planlama yapmanın en önemli amaçlarından 

biri mevcut durum analizi yapılarak, gelecekte ulaşılmak 

istenen noktaya varılabilmesi için belirli politikalar 

oluşturmak ve bu politikaların önceden belirlenen 

kriterler ölçüsünde belirli periyotlarda takibinin 

yapılarak ölçümlenmesidir. Bir kurumun potansiyeli, 

sahip olduklarının çok ötesinde olabileceği gibi, 

mevcut durumu da bazen yetersizliklerle başarılmış 

büyük sonuçlar içerebilir. Bu sebeple, eldeki yapının 

yeterliliklerini iyi algılayıp, yapabileceklerini tespit etmek, 

Kurumun mevcut vizyonuna varmasını sağlayacak 

eylemleri bu tespitler ışığında gerçekleştirmek büyük 

önem arz etmektedir. Bu amaçla, iç çevre analizi 

sadece “güçlü yönler”, “iyileştirilmesi gereken yönler” 

perspektifinden değil, fiziki, mali, idari, teknolojik, insan 

kaynağı gibi diğer açık tüm veriler dikkate alınarak 

hazırlanmıştır.

Odamızın GZFT analizi kurum içi ve kurum dışı çevre 

analizi olarak iki bölümde gerçekleştirilmiştir. Kurum içi 

analiz Odanın işlevleri, faaliyet alanları, finansal yapısı, iç 

süreçleri ve kaynakları incelenerek, genellikle kontrolü 

altında olabilen, iç ortamdan kaynaklanan güçlü ve 

zayıf yönleri belirlenerek, fırsatlara ve tehditlere yanıt 

verebilme gücü ortaya konulmuştur.

2.3. İç Çevre Analizi

Paydaşlar, kurumun ürün ve hizmetleri ile ilgisi bulunan, 

kurumdan doğrudan / dolaylı, olumlu / olumsuz 

yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya 

kurumlardır.

Katılımcılık stratejik planlamanın temel unsurlarından 

biridir. Odanın etkileşim içinde olduğu tarafların 

görüşlerinin dikkate alınması stratejik planın 

sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. 

Diğer yandan, Odanın hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları 

doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların 

taleplerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle durum 

analizi kapsamında paydaş analizinin yapılması önem arz 

etmektedir.

Bu kapsamda, paydaş görüş, öneri ve beklentilerinin 

stratejik plana yansıtılabilmesi için, planın paydaş analizi 

bölümünde üç aşamalı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

2.4. Paydaş Analizi

Bu aşamada, Odayı etkileme ve Odadan etkilenme 

durumları göz önüne alınarak, odanın etkileşim içinde 

bulunduğu ilgili taraflar olarak Odanın paydaşları 

belirlenmiştir. Daha sonra paydaşlar; iç paydaşlar, dış 

paydaşlar  olarak sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, 

farklı paydaş grupları arasındaki ilişkilerin doğru 

kurulabilmesini ve Odanın faaliyet gösterdiği çevrenin 

tanımlanabilmesini sağlamaktadır.

Paydaşlar belirlendikten ve sınıflandırıldıktan sonra, 

neden paydaş oldukları sorusuna cevap aranmıştır. 

Bu değerlendirme paydaşların oda ile olan ilişkilerinin 

belirlenmesi açısından önemlidir. Neden paydaş 

sorusu, paydaşların sunulan ürün, hizmet ve beklentileri 

karşılayabilme kabiliyetine göre “Temel Ortak”, “Stratejik 

Ortak” ve “Hizmet Alanlar” şeklinde cevaplandırılmıştır.

2.4.1 Paydaşların Tespiti
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Paydaşlar tümü ile etkili bir iletişim kurulmasının imkansız olabileceği durumlarda, paydaş görüşlerinin alınmasında 

ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak üzere belirlenen paydaşların önceliklendirilmesi gerekir. Paydaşların 

önceliklendirilmesinde; paydaşın Oda faaliyet ve hizmetlerini yönlendirme, destekleme veya olumsuz etkileme gücü 

“Paydaşın Etki Derecesi” ve Odanın paydaşın beklenti ve taleplerini karşılama konusunda verdiği öncelik “Paydaşın 

Önem Derecesi” dikkate alınır. 

1. Paydaş kuruluşun  

hangi hizmeti ile ilgilidir?

2. Paydaşın kuruluştan  

beklentileri nelerdir?

3. Paydaş kuruluşun  

faaliyetlerini / hizmetlerini  

ne şekilde etkilemektedir?

4. Paydaşın kuruluşu etkileme 

gücü nedir?

5. Paydaş kuruluşun 

faaliyetlerinden/  

hizmetlerinden ne şekilde 

tkilenmektedir?

2.4.2. Paydaşların Önceliklendirilmesi  
ve Değerlendirilmesi

Odanın paydaşlarının önceliği belirlenirken, şu sorulara yanıt aranır:

Önem

Önemsiz

Zayıf

İzle

Çıkarlarını gözet

Çalışmalarına Dahil Et

Güçlü

Bilgilendir

Birlikte ÇalışÖnemli

Etki

Paydaş

Şekil 17: Paydaş Etki / Önem Matrisi

Paydaş
İç Paydaş / Dış Paydaş

Müşteri
Neden Paydaş Önceliği

Meclis Üyeleri İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış

Yönetim 
Kurulu

İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış

Disiplin Kurulu İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış

Meslek 
Komiteleri

İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış

Komisyonlar İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış

Çalışanlar İç Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış

Eksperler ve 
Bilirkişiler

İç Paydaş / Tedarikçi Temel Ortak Birlikte Çalış

Tedarikçiler Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış
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Paydaş
İç Paydaş / Dış Paydaş

Müşteri
Neden Paydaş Önceliği

Üyeler İç Paydaş Hizmet Alanlar Birlikte Çalış

Diğer Hizmet 
Alanlar

Müşteri Hizmet Alanlar Birlikte Çalış

Gümrük ve Ticaret 
Bakanlığı bakanlığı

Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış

TOBB Dış Paydaş Temel Ortak Birlikte Çalış

Nazilli Kaymakamlığı Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et

Nazilli Belediyesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et

İlçe Milli Eğitim 
Müdürlüğü

Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

İlçe Tarım
Müdürlüğü

Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et

Nazilli Diğer Kamu 
Kuruluşları

Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

İŞKUR Nazilli Şube 
Müdürlüğü

Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

SGK Nazilli Merkez 
Müdürlüğü

Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

Vergi Dairesi Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

Adnan Menderes 
Üniversitesi

Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

KOSGEB İl 
Müdürlüğü

Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

İl Ticaret Odaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et

İl Ticaret Borsaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et

Aydın Sanayi Odası Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et

Diğer Ticaret ve 
Sanayi Odaları

Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et

Bankalar Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et

Güney Ege 
Kalkınma Ajansı

Dış Paydaş Stratejik Ortak Birlikte Çalış

Bölge Esnaf Odaları Dış Paydaş Stratejik Ortak Çalışmalara Dahil Et

Diğer Meslek 
Kuruluşları

Dış Paydaş Stratejik Ortak Bilgilendir

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Dış Paydaş Stratejik Ortak Bilgilendir
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Paydaş görüşlerinin alınması aşamasında öncelikle; görüşülecek kişi sayısı, paydaşın erişilebilirliği, paydaşın önemi 

ve etkisi gibi etkenler göz önüne alınarak, anket uygulaması, mülakat, atölye çalışması ve çalıştay gibi yöntemlerden 

hangisinin uygulanacağına karar verilmesi gerekir. Bu aşamada, paydaş görüşlerinin alınmasında yöntem olarak, 

paydaş görüşlerinin etkin ve amaca uygun belirlenmesi ve stratejilere aktarılmasında en etkili yöntem olmasından 

dolayı anket uygulamaları seçilmiştir.

2.4.3. Paydaş Görüşlerinin Alınması  
ve Değerlendirilmesi
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STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK 
HEDEFLER EYLEMLER PERFORMANS 
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STRATEJİK AMAÇ 1                                                                                                                                                
                                                                                                                                                      
                                                              

ODANIN 
TOPLUMDA VE 

ÜYELER NEZDİNDE 
BİLİNİRLİĞİNİ 
ARTIRILMASI

1.1.ODA VE 
FAALİYETLERİNİ 

TANITMAK 

1.1.1 ODANIN MEDYA 
GÖRÜNÜRLÜĞÜNÜN 

GELİŞTİRİLMESİ

HABER OLMA 
SAYISI(ULUSAL VE 

YEREL)
100 250 450 100

1.1.2.ETKİNLİKLERİN 
WEB SİTESİNE 

GİRİLMESİ

WEB SİTESİNE 
GİRİLEN ETKİNLİK 

SAYISI
100 120 200 100

1.1.3 ETKİNLİKLERİN 
SOSYAL MEDYADA 

PAYLAŞILMASI

SOSYAL MEDYA 
PAYLAŞIM SAYISI 100 240 500 100

1.1.4.ODA VE 
HİZMETLERİNİN 
TANITIMI İÇİN 

ÖZEL MATERYAL 
HAZIRLANMASI

TANITIM MATERYAL 
SAYISI 2 4 6 2

1.1.5 SÜRELİ YAYIN 
ÇIKARMAK YAYIN SAYISI 3 3 3 3

1.1.6 YILLIK FAALİYET 
RAPORU ÇIKARMAK RAPOR SAYISI 1 1 1 1

1.1.7 SOSYAL 
SORUMLULUK VE 
BİLGİLENDİRME/

TANITIM  
FAALİYETLERİNDE 

EVSAHİPLİĞİ YAPMAK

ORGANİZASYON 
SAYISI / TOPLANTI 

SAYISI
3 10 15 3

1.1.8.ÜNİVERSİTE-
SANAYİ İŞBİRLİĞİNİ 

GELİŞTİRİCİ AR-
GE, İNOVASYON 

PROJELERİNE ORTAK 
OLMAK, ÜYELER VE 

ÜNİVERSİTE ARASINDA 
BAĞ KURMAK

ORTAK 
GERÇEKLEŞTİRİLEN 

ETKİNLİK /
TOPLANTI SAYISI

1 1

1.2 ÜYE 
SAYILARINI 
ARTIRMAK

1.2.1 MALİ 
MÜŞAVİRLERİN 

BİLGİLENDİRİLMESİ
TOPLANTI SAYISI 2 2 1 2

1.2.2.YENİ GİRİŞİMCİLE-
RE YÖNELİK İŞKUR VE 

KOSGEB İMKANLARININ 
ANLATILDIĞI TOPLAN-

TILARIN DÜZENLENMESİ

TOPLANTI SAYISI 1 1
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STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK 
HEDEFLER EYLEMLER PERFORMANS 

GÖSTERGELERİ
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"STRATEJİK AMAÇ 2
ÜYELERLE İLİŞKİLERİ 
GÜÇLENDİRMEK VE 

ÜYE MEMNUNİYETİNİ 
ARTIRMAK"

2.1 ÜYELERLE 
İLETİŞİMİ 

GÜÇLÜ VE
SÜREKLİ
KILMAK

2.1.1 ÜYELERE ZİYARET-
LER DÜZENLEMEK ZİYARET SAYISI 900 900 900 900

2.1.2 ÜYELERLE SOSYAL 
AKTİVİTELER DÜZEN-

LEMEK
ETKİNLİK SAYISI 2 2 5 2

2.1.3 BİLGİLERİN GÜN-
CELLENMESİ

ULAŞILABİLEN VE 
GÜNCELLENEBİLEN 

ÜYE YÜZDESİ
75% 75% 100% 75%

2.1.4.BAŞARI GÖSTEREN 
ÜYELERİN ÖDÜLLENDİ-

RİLMESİ

ORGANİZASYON 
SAYISI 1 1 3 1

2.1.5.SEKTÖR ZİYARET-
LERİ DÜZENLEMEK

ZİYARET EDİLEN 
SEKTÖR SAYISI 6 6

2.1.6.ORGAN ÜYELERİ-
NE YÖNELİK ETKİNLİK 

DÜZENLEMEK

DÜZENLENEN 
ETKİNLİK SAYISI 4 4

2.2 
ÜYE MEM-

NUNİYETİNİ 
ARTIRMAK 

2.2.1 ÜYELERİ İLGİLEN-
DİREN KONULARDA 
LOBİ FAALİYETLERİ 

YÜRÜTMEK

DIŞ PAYDAŞ
TOPLANTI veya

GÖRÜŞME SAYISI
50 60 60 50

2.2.2 ÜYE İHTİYAÇLARINI 
TESPİT ETMEK

ANKET vb ÇALIŞMA-
LARIN MEMNUNİ-

YET YÜZDESİ
200 400 80% 200

2.2.3.ÜYELERİN MEN-
FAATİNE YÖNELİK TOP-
LANTILAR DÜZENLEMEK

TOPLANTI SAYISI 
/ MEMNUNİYET 

ORANI

5 ADET 
%80

5 ADET 
%80

2.2.4.KOMİTELERDEN 
GELEN SEKTÖR SORUN-
LARI İLE İLGİLİ YAPILAN 

YAZIŞMALAR

YAZIŞMA SAYISI 12 12

2.2.5.MESLEK KOMİTE-
LERİNİN ETKİ SAHİP-

LERİYLE SEKTÖREL VE 
ÇÖZÜM ÖNERİLERİNİN 

GÖRÜŞÜLDÜĞÜ OR-
TAMLAR OLUŞTURMAK

İDARECİLER İLE 
TOPLANTI SAYISI 6 6

2.2.6.ELEKTRONİK 
ORTAMDA ÜYELERİMİZE 

HİZMETLER SUNMAK
HİZMET SAYISI 5 5 5 5
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STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER EYLEMLER PERFORMANS 
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STRATEJİK  
AMAÇ 3

PERSONEL 
VERİMLİLİĞİNİN 
GELİŞTİRİLEREK 

HİZMET 
KALİTESİNİN 
ARTIRILMASI

3.1 ÇALIŞAN 
MEMNUNİYETİNİN 

ARTIRILMASI

3.1.1 MEMNUNİYETİN 
ÖLÇÜLMESİ VE 

DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKET SAYISI/
MEMNUNİYET 

ORANI
80% 80% 80% 80%

3.1.2 YÖNETİM 
KURULU İLE 

PERSONEL ARASINDA 
MOTİVASYON 

ARTIRICI ETKİNLİKLER 
DÜZENLENMESİ

ETKİNLİK SAYISI 20 12 24 20

3.1.3 GENEL SEKRETER 
TARAFINDAN 

ÇALIŞANDAN BİREBİR 
GÖRÜŞ VE ÖNERİ 

ALMASI

TOPLANTI SAYISI 30 26 26 30

3.1.4.PERSONEL 
İLETİŞİMİNİ ARTIRMAK 

İÇİN GRUP ÇALIŞMALARI 
YAPMAK

ÇALIŞMA SAYISI 2 2

3.2 ÇALIŞAN 
VERİMLİLİĞİNİN 

ARTIRILMASI

3.2.1 YÖNETİM 
KURULU BAŞKANIN 

KATILIM İLE PERSONEL 
TOPLANTILARI 
DÜZENLEMEK

TOPLANTISI 
SAYISI 12 12 12 12

3.2.2 ÇALIŞANLARIN 
MESLEKİ GELİŞİMLERİNE 

YÖNELİK EĞİTİMLER 
DÜZENLENMESİ

EĞİTİM SAYISI 10 11 7 10

3.2.3.ÇALIŞANLARIN 
MESLEKİ VE KİŞİSEL 

GELİŞİMLERİNE 
YÖNELİK BİRİMSEL 
BAZLI ÇALIŞMALAR 

YAPILMASI

EĞİTİM/ETKİNLİK 
SAYISI 3 3
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STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER EYLEMLER PERFORMANS 
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“STRATEJİK AMAÇ 4
ÜYELERİN 

MESLEKİ VE 
TİCARİ GELİŞİMİNİ 

ARTIRMAK"

4.1 ÜYELERE İÇ VE 
DIŞ PAZAR BİLİNİCİNİ 

KAZANDIRMAK

4.1.1 ÜYELERE YURTİÇİ 
FUAR ORGANİZASYONU 

DÜZENLEMEK
FUAR SAYISI 10 10 13 10

4.1.2 ÜYELERE YURTDIŞI 
FUAR ORGANİZASYONU 

DÜZENLEMEK
FUAR SAYISI 1 1 1 1

4.1.3 DIŞ TİCARET ÜLKE 
RAPORU HAZIRLAMAK RAPOR SAYISI 1 2 1 1

4.1.4 İÇ TİCARET 
SEKTÖR RAPORU 

HAZIRLAMAK 
RAPOR SAYISI 2 3 2 2

4.1.5.DIŞ TİCARET 
EĞİTİMİ VERMEK EĞİTİM SAYISI 1 2 1 1

4.1.6.DIŞ PAZARDA 
BÖLGE TANITIMINI 

ARTTIRICI  ÇALIŞMALAR 
YAPMAK

ETKİNLİK /PROJE/
MATERYAL SAYISI 1 1

4.2 ÜYELERİN 
MESLEKİ GELİŞİMİNİ 

ARTIRICI FAALİYETLER 

4.2.1 ÜYELERİN 
GELİŞİMİNE 

YÖNELİK EĞİTİMLER 
DÜZENLEMEK

EĞİTİM SAYISI 1 11 6 1

4.2.2 MESLEK 
KOMİTELERİNİN 
ETKİNLİLİĞİNİN 

ARTIRILMASI

TOPLANTI SAYISI
ETKİNLİK SAYISI 144 144 20 144

4.2.3 İŞ DÜNYASINA 
YÖNELİK 

ORGANİZASYONLAR 
YAPMAK

ETKİNLİK SAYISI 2 1 1 2

4.2.4 ÜYE MENFAATİ 
DOĞRULTUSUNDA 

TİCARİ KAPASİTESİNİ 
GELİŞTİRİCİ 

DANIŞMANLIK HİZMETİ 
VERMEK

HİZMET/
ETKİNLİK SAYISI 1 2 2 1

4.2.5 PROJE,HİBE VE 
DESTEKLER HAKKINDA 

BİLGİLENDİRME 
YAPMAK

BİLGİLENDİRİLEN 
ÜYE SAYISI 1000 1920 1500 1000

4.2.6 ÜYELERİMİZİN 
MENFAATİ 

DOĞRULTUSUNDAKİ 
KONULARDA 

BİLGİLENDİRME 
YAPMAK

BİLGİLENDİRİLME
SAYISI

(SMS,MAİLİNG)
50 100 180 50
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STRATEJİK AMAÇ STRATEJİK HEDEFLER EYLEMLER PERFORMANS 
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STRATEJİK AMAÇ 5
NAZİLLİ VE 

ÇEVRESİNİN 
SÜRDÜRÜLEBİLİR 
KALKINMASINA 

ÖNCÜLÜK 
EDİLMESİ

5.1 YEREL 
KALKINMAYA 

YÖNELİK ÇALIŞMA VE 
ORGANİZASYONLAR 

YAPMAK

5.1.1 NAZİLLİ UZUN 
YAŞAM KÖYÜ 

KURULMASI HAKKINDA 
ÇALIŞMALAR 

YÜRÜTÜLMESİ

YÜRÜTÜLEN 
FAALİYET VE 

DUYURU SAYISI
1 1 10 1

5.1.2 NAZİLLİ VE ALTI 
İLÇE İÇİN COĞRAFİ 
İŞARETE YÖNELİK 

ÇALIŞMALAR YAPMAK

COĞRAFİ 
İŞARETLİ ÜRÜN 
ÇALIŞMALARI

1 5 3 1

5.1.3 NAZİLLİ VE 
SORUMLULUK 

SAHAMIZIN 
TANINIRLIĞININ 

ARTIRILMASI 
SAĞLAYACAK 

ÇALIŞMALAR YAPILMASI

ÇALIŞMA SAYISI 2 1 5 2

5.1.4.BÖLGE 
TURİZMİNİ GELİŞTİRİCİ 

FAALİYETLERDE 
BULUNMAK

SOSYAL MEDYA 
ARACILIĞI 
YAPILAN 

PAYLAŞIM SAYISI

12 12

5.2 
SÜRÜDÜRÜLEBİLİR 

İŞ YAŞAMINI 
OLUŞTURMA

5.2.1.İHRACATIN 
ARTIRILMASI İÇİN 

ÇALIŞMALAR 
YÜRÜTMEK

BÖLGE 
İHRACATÇI 

FİRMA 
SAYISINDAKİ 
ARTIŞ ORANI

1 1

5.2.2 MEYBEM 
ARACILIĞI İLE 

BELGELENDİRME 
HİZMETLERİ 
SUNULMASI

HİZMET SAYISI 1 1 5 1

5.2.3 GENÇ VE KADIN 
GİRİŞİMCİLERİN AKTİF 

HALE GETİRİLMESİ
TOPLANTI SAYISI 2 2 4 2

5.2.4.KADINLARIN 
İŞ HAYATINDA VAR 

OLMASINI SAĞLAMA 
ÇALIŞMALARI YAPMAK

TOPLANTI SAYISI 2 2
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• Düzenlenen yurt içi ve yurt dışı fuar ya da iş gezisi organizasyon faaliyetlerinden yeterli düzeyde katılımın 

olmaması

• Ulusal ekonomik konularda görüş oluşturma ve bu yönde faaliyetler gösterildiğinin yeterince bilinmemesi

• Üniversite iş birliği ve güç birliği çalışmalarımızın yeterince duyurulmaması iş birliği ve güç birliği çalışmalarımızın 

yeterince duyurulamaması

• Üyelerimize birçok hizmetimizin ücretsiz sunulması hakkında bilgilendirmenin yetersiz oluşu

• Dış ticaret faaliyetlerinin geliştirilmesi

• Çalışma ve faaliyetlerin, üye menfaati odaklı yürütülmesi konusunda bilgi eksikliği

• Bölge ekonomisinin gelişimine katkıda bulunmak için yapılan çalışmaların bilgilendirilmesinde yetersiz olunması

• Bölgedeki belediyeler ve meslek kuruluşları ile olan iş birliği ve güç birliği faaliyetlerimizin yeterince bilinmemesi

• Bölge ekonomisine katkı amaçlı kurumlar arası ortak projeler geliştirebilme, projelerde liderlik yapabilme

• İstihdamın artırılmasına katkı sağlama çalışmalarının artırılması

• Yönlendirici ve öncü olma çalışmalarının yetersiz görülmesi

ZAYIF YÖNLER (Z)

FIRSATLAR (O)

• Üniversite ve sanayi arası iş birliği çalışmalarındaki yol göstericiliğimizin başarı seviyesinin düşük görülmesi

TEHDİTLER (T)

• Eğitim, etkinlik, toplantı ve konferans gibi organizasyonlar hakkında üyelerimizi sürekli bilgilendirme

• Ulusal konularda sorumlu, tarafsız ve objektif tavır alma

• Üyeler/kurumlar ile ortaklaşa gerçekleştirilen faaliyet, etkinlik, eğitim ya da organizasyonlara önem verme

• Üyelerini girişimcilik konusunda eğitme, destekleme ve teşvik etme

• Hizmet bina kalitesini de içeren, güçlü kurumsal bir kimlik

• Personelin güleryüzlü, nazik, ilgili ve alakadar hizmet anlayışı

• Hizmet kalitesi ve çözüm odaklılık

• Nazilli ve çevresinin tanıtımı için güçlü bir imaj sergileme çalışmalarından haberdar olunması

GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ (S)
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• Üniversite-sanayi iş ve güç birliği çalışmaları için yapılan çalışmaları artırmak ve ortaklaşa organizasyonlar 

düzenlemek

ST STRATEJİLERİ

• Sanayi ve üniversite arası iş birliği çalışmalarımız proje çalışmalarına destek olmak

• Ulusal konularda yapılan faaliyetlerimizin duyurulması için tüm iletişim kanallarımızın kullanılması

• Fuar organizasyonlarımızda katılımın artması için tanıtım el broşürlerinin hazırlanması

WT STRATEJİLERİ

• En güncel iletişim kanalları kullanılarak odanın bilinirliliğinin artırılması için STK lar ve kurumlar ile iş birliği yapmak

• Üye memnuniyetini maximum seviyede tutmak ve mesleki ve ticari gelişimleri artırmak için AR-GE çalışmalarına 

ağırlık vermek

• Teknik bilgi, donanım ve kalifiye personeli ile Nazilli ve çevresinin kalkınması için öncü kuruluş olarak etkinlikler ve 

projeler düzenlemek

• İstihdamın artırılması ve dış ticaretin gelişmesi için yapılacak çalışmalara öncülük etmek

SO STRATEJİLERİ

• Gelişen teknolojik alt yapı ile birlikte farklı iletişim kanalları kullanılarak üyeler için düzenlenen etkinliklere 

katılımın artırılmaya çalışılması ve anketlerin mutlaka doldurtulması

• Sene başında tüm birimler tarafından üye bilgi güncellemeleri yapılarak tüm üyelere iletişim ve hizmetlerin 

ulaşmasını sağlamak

• Bölge sorunları için yapılan lobi faaliyetlerinin üyeleri haberdar etme çalışmalarının artırılması

WO STRATEJİLERİ

SO (GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ/FIRSATLAR): WO (ZAYIF YÖNLERİMİZ/FIRSATLAR):

ST(GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ/TEHDİTLER): WT(ZAYIF YÖNLERİMİZ/TEHDİTLER): 

Güçlü yanlarımızı hangi fırsatlarımızla 

birleştirdiğimizde başarıya ulaşırız?

Herbir zayıf yönümüz dışarıdaki fırsatlarımızla 

nasıl elimine edilebiliriz?

Tehditlerimizi bertaraf etmek için hangi güçlü 

yanlarımızı kullanabiliriz?

Zayıf yanlarımıza ve tehditelerimize karşı ne tür 

savunma stratejisi kurabiliriz?
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 TOWS MATRİSİ
TOWS MATRİSİ NEDİR? 
(GZFT ANALİZİ İLE TESPİT ETTİĞİMİZ)

TOWS- STRATEJİ OLUŞTURMA YÖNTEMLERİ

G: REHBERLİK SERVİSİMİZİN BULUNMASI

Z: OKULUMUZDAKİ SPORTİF FAALİYETLERİN AZLIĞI

İÇ FAKTÖRLER DIŞ FAKTÖRLER GÜÇLÜ YÖNLER ZAYIF YÖNLER FIRSATLAR

Güçlü yönlerimizi ,Fırsatlarımız Zayıf yönlerimizi 

Tehditlerimizi kullanarak hedeflerimizi nasıl 

başarıcağımızı belirleme sanatıdır. GZFT’ yi kullanarak 

stratejiler geliştirme yöntemidir.

Gfırsat var ve sen güçlüsün!Güçlü yönleridestekleyen fırsatları belirleyen vedeğerlendiren stratejiler gf stratejileri 

tehdit var ve güçlüsün! Tehditi uzaklaştırmak için güçlü yönlerini kullanıldığı stratejiler gt stratejileri zf stratejilerit 

fırsat var ve sen zayıfsın! Zayıflığı yenmek için fırsatların kullanıldığı stratejiler tehdit var vesen zayıfsın! Zayıflığını 

azaltarak tehditten etkilenmeyi engelleyen savunma stratejilerizt (stratejileriz) 

G-T Stratejileri Kurumun dış tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması 

gerektiğini ortaya koyan stratejilerdir.G: Rehberlik servisimizin bulunmasıT: Göç ile gelen öğrencilerimizin okula 

uyum sürecinde sorun yaşaması.G-T : Okulumuza göç ile gelen öğrencileri rehberlik servisine yönlendirerek 

okula uyum sürecinin kısalması ve kolaylaştırılması sağlanacaktır.

Z-T Stratejileri Kurumun zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek savunma planlarını 

hazırlamaya yarayan stratejilerdir.Z: Okulumuzdaki sportif faaliyetlerin azlığıT: Okulumuz çevresindeki madde 

bağımlısı bireylerin öğrencilerimize olumsuz örnek olmasıZ-T : Okulumuzdaki spor takımlarının çoğaltılarak, 

öğrencilere sporcu kişiliği kazandırılıp, madde bağımlılığına yönelme seviyesinin azaltılması sağlanacaktır.

VEDIŞ FAKTÖRLERGÜÇLÜ YÖNLERZAYIF YÖNLERFIRSATLARG-F StratejileriKurumun güçlü taraflarını destekleyen 

fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen stratejilerdir.Z-F StratejileriKurumun zayıf yönlerini 

kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir.TEHDİTLERG-T StratejileriKurumun dış 

tehditlere karşı hassasiyetini azaltmak için birimin güçlü yanlarının nasıl kullanılması gerektiğini ortaya koyan 

stratejilerdir. Z-T StratejileriKurumun zayıf yönlerinin dış tehditlerden kolayca etkilenmesini engelleyecek 

savunma planlarını hazırlamaya yarayan stratejilerdir.

6 G-F Stratejileri Kurumun güçlü taraflarını destekleyen fırsatları belirlemek ve değerlendirmek için geliştirilen 

stratejilerdir.G: Okulumuzda öğrencilerin proje hazırlamaya istekli olmasıF: Okulumuzun çevresinde sanayi 

kuruluşlarının bulunmasıG-F : Okulumuz çevresindeki sanayi kuruluşlarıyla işbirliği yapılarak daha etkili ve 

kapsamlı projeler yapılması sağlanacaktır.

7 Z-F Stratejileri Kurumun zayıf yönlerini kuvvetlendirmek için fırsatları kullanarak geliştirilen stratejilerdir.Z: 

Okulumuzun ısıtma sisteminin zayıf olması ve sürekli arıza çıkartmasıF: İlçemizde faaliyet gösteren hayırsever 

derneklerinin bulunmasıZ-F : İlçemizde faaliyet gösteren derneklerle işbirliği yapılarak okulumuzun ısıtma 

sisteminin yenilenmesi sağlanacaktır.

TOWS MATRİSİ NEDİR?
TOWS ŞU SORULARA CEVAP VERİR:

Stratejilerinde en güçlü nasıl olursun?

Zayıflıklarını nasıl aşarsın?

Fırsatlarından nasıl yararlanırsın? 

Tehditlerini nasıl yönetirsin?
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• Siyasi partilere olan şeffaf ve tarafsız tutumumuz

• Çeşitli ekonomik teşviklerle ilgili çıkan yasalar

• Tüm siyasi parti temsilcilerin odamızı ziyaret 

etmeleri, görüş önerilerimizi dinlemeleri

• Dış güçlerin olumsuz çabaları 

• Bölgemizin ekonomik teşvik vb imkanlardan 

yeteri kadar yararlanmaması

• Ülkelerle dönem dönem yaşadığımız olumsuz 

ilişkiler

• Bürokrasi sorunu

OLUMLU

2020 PESTLE ANALİZİ

POLİTİK - P

EKONOMİK - E

OLUMSUZ

• Organize sanayi bölgesinin oluşu

• Kentsel dönüşüm için yapılaşmanın artması

• Yenilebilir enerji kaynaklarının zenginliği

• Tarım ve ziraat ürünlerinin zenginliği 

• İklim yapısının olumlu olması

• Dünya genelinde ekonomik darboğazlar 

yaşanırken ülkemizin ekonomik anlamda 

istikrarını koruması

• Mal, ürün ve hizmete kolay ulaşabilme imkânı

• Girişimcilere özel hibe ve kredi imkanları

• Fuar desteklerinden yararlanma imkânı 

• İşsizliğin yüksek oluşu nedeni ile niteliksiz 

işgücüne ulaşabilme

• İç ve dış ticaretin gelişimine uygun coğrafi 

konumunuzun olması

• Nitelikli ve kalifiye eleman eksikliği

• Sermaye birlikteliğinin olmaması (iş birliği ve güç 

birliği çalışmaları)

• Döviz kurlarındaki dalgalanmaların maliyetleri 

olumsuz etkilemesi

• İthal ürünlerin artarak yerli üreticiyi zor durumda 

bırakması

• Kobilerin devlet desteklerine yeterli düzeyde 

ulaşamaması

• Sanayi alanlarının yetersizliği

• Para ve finans kaynaklarına güvensizlik durumu

• Jeotermal santrallerin çok olmasına rağmen 

bölge ekonomisine yeterince katkı sağlamaması

• Gıda sektörü vb sanayi ihtisas OSB lerinin 

kurulamaması

• Kamu yatırımlarının yetersizliği

• Para piyasasındaki durgunluk

• Maliyetlerdeki artış nedeni ile kar marjlarının 

düşmesi

• Ekonomik büyümedeki yavaşlama

• Üniversitedeki öğrenci sayısının azalması

• Sigortalı çalışan personelden alınan sigorta 

primlerinin yüksek oluşu

• İletişim kanallarının etkisi ve büyük firmaların 

şube açması nedeni ile KOBİ’lerin işletmelerini 

olumsuz yönde etkilemesi

OLUMLU OLUMSUZ
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• Yeni ihtiyaç ve isteklerde yaşanan artış 

• Bölgedeki nüfus yaş ortalamasının yüksek olması

• Bölge halkının eğitim düzeyinin yüksek olması

• Kadın Girişimci sayısının artması

• İstenilen kurumlara kolayca ulaşılabilme imkanı

• Girişimciliğin genel anlamda bölgemizde üst 

seviyede olması

• MEB ‘in Meslek Liselerini özendirme politikası

• Genç girişimci sayısının artması

• Web ve sosyal medya kullanımının artması

• Alternatif enerji kaynakları ve kullanılabilirlik

• Bulut teknolojinin kullanılması

• Teknolojik altyapının (fiber vb) KOBİ’ler için 

gelişmesi

• İnternette yaşanan gelişmeler ile e ticaretin 

yaygınlaşması

• Kamu kurumlarının e devlet tabanlı yazılımları ile 

işletmelerin kolay olarak ulaşılabilmeleri

• Ekonomik durgunluk nedeniyle girişimcilik ve 

iş kurma faaliyetlerinin azalması, kayıt oranın 

düşmesi

• Genç, girişimci ve kalifiye nüfusun şehir dışına 

göç etmesi

• Geçmişte kurulan ortaklıkların olumsuz etkileri 

neticesi ile kişilerin birlikte hareket etmemesi ve 

ortaklık kurmaması

• Sosyal ve kültürel etkinliklerin az oluşu

• İşsiz nüfusun çoğunluğunun işi beğenmemesi

• Dışa bağımlı olan alt yapı ve sarf malzeme 

ihtiyacı

• AR-GE çalışmalarının yetersizliği

• İş yeri veri gizliliğinin ihlali

• Teknolojik gelişmelerin maliyetinin yüksek olması

• Teknolojik cihaz atıklarının geri dönüşüme 

kazandırılamaması

• Bölgede orta yüksek ve yüksek teknoloji imalatı 

yapan işletmelerin çok az olması

OLUMLU

OLUMLU

SOSYO KÜLTÜREL - S

TEKNOLOJİK - T

OLUMSUZ

OLUMSUZ
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YASAL - E

• Coğrafi konumumuz gereği ihracata yönelik 

bölgelere kolay ulaşım sağlanması

• İklim ve bitki örtüsü bakımından zenginlik

• Tarihi ve kültürel mirasımızın zenginliği

• İklim ve bitki örtüsünü zenginliği sebebi ile 

dışardan göç alınması

• Organik tarımın ve hayvancılığın yaygınlaşması 

nedeni ile köy nüfusunun artması

• Beyin göçü yaşanması

• Lüks tüketim anlayışının gelişmesi

• Çift hatlı tren yolu uygulamasının olmaması

• Zeytinlik alanlarının haritada güncellenmemesi 

nedeni ile OSB ve sanayi alanlarının 

genişletilememesi

• İşletmeler tarafından çevreye yeterli hassasiyetin 

gösterilmemesi

• İşletmelerin ve sanayi sektörünün altyapı 

sorunları

OLUMLU

ÇEVRESEL - L

OLUMSUZ

• Mevzuattaki değişikliklerin kurum işleyişini 

etkilemesi

• 

• Yeni çıkan yasa ve düzenlemelerin ticaret 

hayattaki bürokrasiyi azaltması

• Dış ticaret mevzuatındaki yeni düzenlemeler

• Sıfır Atık adlı çalışmalar kapsamında geri 

dönüşümü teşvik edici yasaların çıkmış olması

• Vergi, Sigorta ve harç Ödemelerinin yüksek 

olması

• Hükümet Politikaları

• Aydın Bölgesinin yatırım ve teşviklerde 2. 

Bölgede yer alması

• Çok sık vergi ve SGK afları yaşanması sebebi ile 

devlete olan hükümlülüklerini düzgün ödeyen 

işletmelerin mağduriyeti

OLUMLU OLUMSUZ




