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Yönetim Kurulunun 01/12/2020 tarih ve 136 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
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ÖNSÖZ
Hızlı değişim ve dönüşümlerin yaşandığı bir çağa tanıklık ediyoruz. Bu çağ; toplumsal
temel paradigmalarının yeniden sorgulandığı, siyasetin yeniden yapılandırıldığı, ekonomik
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faktörlerin çarpıcı değişimler yaşadığı, ulusal sınırları aşan işbirliklerinin oluşturulduğu,
teknolojide baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı bir çağdır. Kısaca, “küreselleşme” olarak
isimlendirilen bu süreçte, bir yanda gelişmiş ülkelerin her geçen gün daha da büyüdüğü,
diğer yanda özellikle, geri kalmış ülkelerin daha olumsuz şartlara doğru sürüklendiği
görülmektedir. Dünyamızda küresel süreç tüm hızıyla yaşanırken, ilk bakışta ters gibi
görünmekle birlikte, yerelleşme süreci de hızlı biçimde yaşanmaktadır. Yerel değerlerin
önem kazandığı bu süreçte, başarının temel aktörleri arasında yerel aktörler de yer
almaktadır. Bu sebepledir ki, gelişmiş ülkelerde kalkınma anlayışı, ulusal kalkınmadan
yerel kalkınmaya doğru dönüşüm göstermektedir. Bu dönüşümün sağlıklı olabilmesi için,
yerel aktörlerin yapabilirlik – girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesi ve katılımcı
mekanizmaların oluşturulması gereklidir.
Değişen dünya şartlarını değerlendirdiğimizde Ülkemiz ve kendimiz için bölgemizin de
ekonomik bir kalkınma hamlesi yapması zorunu hale gelmiştir. Bölgemizin daha avantajlı
olduğu sektörlerde daha akılcı, bilimsel ve teknolojik yöntemler kullanarak bu kalkınma da
yerimizi alabiliriz
Bölgemizin kalkınmada lokomotif kuruluşlarından birisi olan Karapınar Ticaret ve Sanayi
Odası olarak, 2021-2024 stratejik planımız çerçevesinde; yenilikçi ve erişilebilir bir vizyon
çizerek kendimizi, bölgemizi ve ülkemizi ekonomik sosyal alanda geliştirmek için
üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirmeye çalışacağız. Değişen ve gelişen dünya
şartlarına adaptasyonu arttırma ve ekonomik pazarda rekabetçiliğimizi geliştirmek için
daha çok çalışmak zorundayız.
İnsanı yücelt ki, toplum yücelsin sözünden hareketle, üyelerimizin standartları yukarıya
çekmemiz gerekiyor. Öncelikle kurumumuzdan başlayarak modern hizmet veren bir
yapıyı oluşturmalıyız. Bu modern yapı bireylerde yani üyelerde modern tavırlar
oluşmasını sağlayacak, bu modern tavırlar da modern toplumu oluşturacaktır. Modern,
muasır bir medeniyet kurmak için öncelikle ekonomik bağımsızlığı yakalamak
gerekmektedir. Bu ekonomik başarı da ancak modern, yenilikçi ve rekabetçi tavırlar
sergileyen iş insanları ile gerçekleşecektir. Bu zincirin halkasında biz Sivil Toplum
Örgütleri olarak; birleştirici, bütünleştirici ve yol gösterici rolümüzü bilerek hizmet
vizyonumuzu ona göre şekillendireceğiz.
Bu stratejik planın hazırlanmasında emeği geçen değerli iş arkadaşlarıma ve bizler
için mihmandarlığını en iyi şekilde yerine getiren çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve
Borsalar Birliği Başkanı M.Rıfat Hisarcıklıoğlu nezdinde tüm birlik çalışanlarına teşekkür
ediyorum. Bu büyük ailenin içerisinde kendi üzerimize düşen sorumlulukları yerine
getirerek yarınlarımıza daha güvenle ve inançla bakmak arzusundayız. Bilgi güçtür
anlayışıyla daha çok geliştirecek, daha çok üretecek ve daha çok pazarlayacağız.
Oluşacak Stratejik Planımızın başarılı olmasını ve bölgemize hayırlar getirmesini temenni
ediyorum.
Yönetim Kurulu Başkanı
Mustafa Kemal Sözen
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1. DURUM ANALİZİ
1.1 İÇ YAPI ANALİZİ
1.1.1 Tarihsel Gelişim
1973 yılında kurulan KATSO bugün; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne bağlı olarak
“5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanunu” ve ilgili
yönetmelikler çerçevesinde üyelerine hizmet veren, ilgili yönetmeliklerle kapsamı
belirlenmiş tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur.
Dönemin Belediye Başkanı Tahir Sözen’in girişimleri ile 1964 yılında kurulması planlanan
odamız (10) yıl gibi bir gecikmeyle 1973 yılında (173) sanayici ve tacirimizin yazılı talebi
üzerine Bakanlığın 27.12.1973 gün ve 14(610.2/28) sayılı oluru ile kurulmuştur.
Odamız 18.02.1974 tarihinde ilk meslek komitesi seçimlerini yapmış ve meslek
komitelerinin oluşması ile birlikte ilk Meclis Başkanlığına Osman Nakipoğlu, Yönetim
Kurulu Başkanlığına ise Mustafa Alp getirilmiştir. Odanın kuruluş tarihinden önce ilçemiz
tüccarlarının Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasında kayıtlı olmaları sebebi ile ilk Oda
Meclisimizin 29.03.1974 tarih ve 74/10 Sayılı kararı gereği Ereğli Ticaret ve Sanayi Odasında
kayıtlı dosyaların Odamıza getirilmesine karar verilmiştir.
Odamızın tarihsel gelişimi içinde sorumlulukları ile birlikte etki alanı da genişlemiştir.
Kuruluşunun ilk yıllarında 9 meslek grubu ve 173 üye sahibi olan oda bugün Meslek
Grubu sayısını 7’ye, 2020 yılsonu itibariyle faal üye sayısını ise 591’e çıkarmıştır.
Bu kapsamda odamız sırası ile Yeşilyurt Oteli Kat:2, Belediye Binası Kat:2, Turgut Özal
Parkı Karşısı Ticaret ve Sanayi Odası İş Hanı Kat:2, adreslerinde faaliyetini sürdüren
odamız, 2000 yılında Yeni Belediye İş Hanı Kat:2 No:51 adresindeki kendi işyerine
taşınmıştır.
2020 Aralık ayı itibari ile Karapınar Organize Sanayi Bölgesinde, Mevlana Kalkınma Ajansı
ve TOBB Destekli; İlçemiz Organize Sanayi Bölgesi ile ortak hizmet binası inşaatımız bitme
aşamasında gelmiştir. En yakın zamanda yeni hizmet binamızda hizmet vermeye
başlanacaktır.
1.1.2 Mevzuat ve Yasal Görevler
1.1.2.1 Yasa Gereği Yapılan Hizmetler
• Üyelerimizin ticaret sicili işlemlerinin yürütülmesi, şahıs, şirket ve kooperatiflerin
kuruluş, tadilat, tasfiye ve terk işlemlerinin yapılması,
• Firmaların çeşitli ticari işlemleri (ihaleler, tapu işlemleri, bankalar, yurtdışına çıkış vb.)
için gerekli sicil tasdiknamesi, yetki belgesi, iflas konkordato belgesi, hisse teyit belgesi gibi
resmi belgelerin verilmesi,
• Üyelerin sicillerinde vuku bulacak değişiklikler ile ilgili işlemlerin, Ticaret Sicil
Talimatlarına ve Ticaret Sicili Genel Çalışma talimatına uygun olarak yerine getirilmesi,
mahkemeler, icra daireleri, SGK, vergi daireleri ve diğer kurumlarla üyelerin kayıtları ile
ilgili yazışmaların yapılması,
• İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi,
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• Sanayi kuruluşları ve KOBİ’lere yönelik her türlü kanun, kararname ve sirkülerin takip
edilmesi ve gerektiğinde duyurularının yapılması,
• Tek İmalatçı Belgesi ile ilgili araştırma yapılması, kontrol ve tasdik edilmesi,
• Yatırım Teşvik Belgesi süre uzatımı ve kapama işlemleri ile ilgili çalışmaların
neticelendirilmesi,
• Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı ile ilgili yazışmaların gerçekleştirilmesi,
• Fire ve zayiat oranları ile ilgili gelen talepler için gerekli araştırmanın yapılarak Genel
Sekreterliğin, Meslek Komitesinin ve Yönetim Kurulunun onayına sunulması ve fire
oranları ile ilgili alınan kararların kayıtlarını tutulması,
• Firmalardan gelen talep doğrultusunda; ekspertiz raporu, fiili sarfiyat belgesi, imalat
yeterlilik belgesi, tek imalatçı belgesi, kapasite raporu, mücbir sebep belgesi, yed-i vahit
belgesi, yerli malı belgesi ve bunlar gibi teknik belgeleri konularında gerekli araştırmanın
yapılması ve raportör olarak tasdik edilmesi,
• Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
• İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,
• Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti ve gerektiğinde bu konuda eksper tayini,
• Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve
onaylanması,
• Ustalık, kalfalık, çıraklık vb. sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
• Müşterilere ve ilgililere, bilgi edinme kanunu kapsamında merak edilen konularda
internet ortamında bilgi vermek,
• Üye kimlik kartları düzenleyerek üyelere sunma,
• Üyelerinin talebi üzerine oda sicil kayıt sureti, faaliyet belgesi, ihaleden men cezası
olmadığına dair belge, yurt dışı çıkış yazıları ve bu gibi oda sicili ilgili belgelerin
hazırlanması,
• Çeşitli bankalar ile yapılan anlaşmalarla üyelere uygun vade ve faizle kredi imkanı
sağlanması,
• TOBB Kanununa göre, odamız tacir ve sanayiciler tarafından üretilen mal ve hizmetlerin
azami fiyat tarifelerini hazırlamak,
• Meslek komitelerinin seçilmesi döneminde seçim işlerinin aksamadan yürümesi,
• KATSO üyelerinin oda sicil durumları hakkında ilgili kuruluşlarla gerekli yazışmaların
yürütülmesi,
• Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve ihracat rekortmenlerinin ödüllendirilmesi.
1.1.2.2 Üyeler İçin Yapılan Hizmetler
• İstenilen hizmetler, yurt dışından ticari haberler ve firmaların başvurabileceği ticari ve
sınai bir çok konuda bilgi alabilme,
• Üyelerimizin mesleki konulardaki istek, beklenti ve problemleri doğrultusunda inceleme
ve araştırmalar yaparak gerekli merciler nezdinde girişimlerde bulunma ve sonuçları takip
etme,
• Üyelerimizin ticaret sicili işlemlerinin yürütülmesi,
• İç ve dış ticaret konularında mesleki ve teknik bilgi ve danışmanlık hizmetlerinden
yararlanma,
• Fuarlarda Odamız stantları altında üyemiz olan firmaları tanıtma,
• Odamız yurtdışı iş gezilerine katılarak ticari firmaların yurt dışında ticari ilişki
kurmalarına yardımcı olma ve pazar imkânlarını çeşitlendirme,
• Ticari bilgi içeren oldukça fazla sayıda yayına sahip olan Odamız Dokümantasyon
Merkezinden yararlanma,
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• Üyelerimizi ilgilendiren mevzuat değişiklikleri ve ticari hayatı ilgilendiren duyurulardan
ivedi bir şekilde haberdar edilme,
• İmalatçı üyelerin kapasite raporlarının düzenlenmesi,
• İç piyasa rayiç fiyatları hakkında rapor ve bilgi alma,
• Onayı istenen faturaların rayice uygun olup olmadığının doğrulanması,
• Yed-i Vahit ve tek imalatçı belge taleplerinin incelenerek sonuçlandırılması,
• İş makinalarının tescil ve tasdik işlemleri,
• Gayrimenkul ve menkul değerlerin rayiç tespiti, ve gerektiğinde bu konuda eksper
tayini,
• Firmaların çeşitli ticari işlemleri için gerekli ve bazı hallerde alınması zorunlu olan sicil
belgesi, mümessillik belgesi, imza ve kefalet onayları gibi sicil kayıtlarına dayanan
belgelerin verilmesi,
• Firma sahibi, ortağı ve yetkililerinin Bağ-Kur ile ilgili tüm formlarının hazırlanması ve
onaylanması,
• Ustalık, kalfalık, çıraklık vb sözleşmelerinin onaylarının yapılması,
• Üye kimlik kartları düzenleyerek üyelere sunma,
• Kurumlar vergisi, gelir vergisi ve ihracat rekortmenlerinin ödüllendirilmesi.
1.1.3 Yönetim Yapısı
2020 yılı itibariyle yaklaşık 583 üyesi bulunan KATSO’ da üyelerin iştigal konularına göre
ayrıldığı 7 meslek grubu, buna bağlı olarak her 4 yılda bir yapılan seçim sonucunda oluşan
7 ‘meslek komitesi’, aynı seçimle meslek komiteleri arasından seçilen 15 üyeli ‘Meclis’ ve bu
meclisin arasından seçilen 5 kişinin oluşturduğu ‘Yönetim Kurulu’ KATSO’ nun en üst
yönetim yapısını oluşturmaktadır.
Mevzuat gereği zorunlu olan Disiplin Kurulu ve Hesapları İnceleme Komisyonu ile
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Genel Kurul Delegeleri de seçilmekte olup, Yönetim
Kurulu Başkanı dışında tüm organları aynı sayıda yedek üyeleri de bu seçimle
belirlenmektedir
1.1.4 OrganizasyonYapısı
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1.1.5 Fiziki Mekan
Hizmet binamız Yeni Belediye İş Hanının ikinci katında 200 m2 alandan oluşmaktadır.
Odamıza ait 1 Başkanlık Odası, 1 Toplantı(Eğitim Salonu) Odası, 4 Personel Bölümü, Arşiv
ve mutfak bulunmaktadır.
1.1.6 Personel
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde 4 Personel görev yapmaktadır.
1.1.6.2 Personelin Eğitim Durumu
Lisans : 3 Ön Lisans :1
1.1.7 Mali Durum
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası'nın son 4 yılı kapsayan mali durumu ve Genel Bütçesi
yıllar itibariyle aşağıda gösterilmiştir.
DÖNEM

GELİR

GİDER

GELİR/Gİ
DER FARK

TAHMİNİ
BÜTÇE

2017

357.558,18

370.063,16

-12.505,08

580.000,00

2018

443.499,04

432.482,65

11.016,39

545.000,00
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DÖNEM

GELİR

GİDER

GELİR/Gİ
DER FARK

TAHMİNİ
BÜTÇE

2019

505.257,59

498.372,96

6.884,63

950.000,00

2020

629.788,53

495.538,12

134.250,41

920.000,00

1.1.8 Faaliyetler
1.1.8.1 Üyelerimizin Yurt İçi ve Yurt Dışında Ticari İlişkileri ile İş Potansiyellerini
Geliştirmek ve Kurumsal Yapılarını Güçlendirmek
•Profesyonel eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunarak KOBİ’lerimizin rekabet seviyelerini
uluslararası piyasalarda arttırmalarına ve potansiyellerini geliştirmelerine yardımcı olan
ABİGEM bölgemizde KOBİ’lerin iş geliştirme hizmetlerini alabilecekleri bir numaralı temas
noktası olmayı amaçlanmaktadır. Sahip olduğu danışmanlık havuzu ile işletmelerin ihtiyaç
duyduğu uzmana ulaşmalarını sağlamaktadır.
• Yeni yasal düzenlemelerin üyelere aktarılması için eğitim ve seminer düzenlenmesi
• Oda üyesi kuruluşların yerinde ziyaret edilmesi
•Üyelerin finansman kaynaklarına ulaşabilmesi için bankalar ile protokollerin imzalanması
• Ulusal ve uluslar arası fuarlara katılım sağlanması
• AR-GE çalışmalarının desteklenmesi ve yaygınlaştırılması
• AB kalite standartlarının yaygınlaştırılmasının sağlanması
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Faal Üye Analizi
2017

2018

2019

2020

ANONİM ŞİRKET

32

39

51

57

KOOPERATİF

49

51

54

55

LİMİTED ŞİRKET

194

220

245

287

GERÇEK KİŞİ TACİR
İŞLETMESİ

131

161

168

184

İKTİSADİ İŞLETME

3

4

7

8

TOPLAM

409

475

525

591

MESLEK GRUBUNA GÖRE FAAL ÜYE SAYILARININ DAĞILIMI
MESLEK GRUBU

GERÇEK KİŞİ

TÜZEL KİŞİ

TOPLAM

1. GRUP

66

167

233

2. GRUP

16

43

59

3. GRUP

25

31

56

8

4. GRUP

38

40

78

5. GRUP

7

37

44

6. GRUP

11

43

54

7. GRUP

21

46

67

184

407

591

TOPLAM

1.1.8.2 Üyelerimizin Gelişimi İçin Ulusal ve Uluslararası Kaynaklara Yönelik Projeler
Hazırlamak
 KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI EKONOMİ GELİŞTİRME MERKEZİ (EKOGEM)
 KARAPINAR EKONOMİSİ TANITIM FİLMİ
 KARAPINARLI MUTLU KADIN ELLERİ
 KARAPINAR TARİHİ VE KÜLTÜREL DEĞERLER ANALİZİ DFD PROJESİ
 2016-2020 STRATEJİK PLAN
 MEVKA DFD VE TD PROJESİ
 KARAPINARDA GİRİŞİMCİLER YÜKSELİYOR PROJESİ
 MEVKA TEKNİK DESTEK PROGRAMI PROJESİ
 MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ SINAVLARI (2017-2018)
 YÖREX 7.YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI
 KOSGEB UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ(2014-2016)
 YÖREX 5.YÖRESEL ÜRÜNLER FUARI
 KOSGEB YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ (2011)
1.1.8.3 Karapınar’in Sanayi, Ticaret, Sosyal ve Kültürel Alanlarda Kalkınmasını
Desteklemek
• Karapınar’ın yurt dışında ve yurt içindeki organizasyonlarda tanıtımını yapmak
• Karapınar’ da ortak akıl toplantıları yapmak
•Karapınar ekonomisinin geliştirilmesi ve mevcut sorunlarının çözümü için katkıda
bulunmak
• Girişimciliğin arttırılmasına destek vermek
• Karapınar MYO ve Şehit Oğuzhan Aydınbelge Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin
sanayi ile işbirliğine destek olmak
1.1.8.4 Kurumsal Yapımızı ve Hizmetlerimizi Geliştirmek
• Oda personelinin ihtiyaç duyduğu eğitimleri düzenlemek
• Ticaret ve Sanayi Odasının işbirliğini arttırmak için ulusal ve uluslararası kuruluşlara üye
olmasını sağlamak
• Oda faaliyetleri hakkında düzenli yayınlar ile kamuoyuna ve üyelerimize bilgi vermek
• Genç girişimciler ve kadın girişimcilerin çalışmalarına destek olmak
• Girişimcilik eğitimleri düzenlemek
• Girişimcilik etkinliklerinde rol model üyelerin katılımını sağlamak
• Başarılı girişimcilerin kamuoyuna duyurulmasına katkıda bulunmak
1.1.9 Kurumsal Kimlik
1.1.9.1 Misyon
5174 Sayılı Kanun ve ilgili mevzuat çerçevesinde;
Ülkemizin ve bölgemizin ekonomik, sosyal ve kültürel beklentileri ile ihtiyaçları
doğrultusunda, rekabet gücünü arttıracak, gelişime ve değişime açık, kaliteli ve çözüm
odaklı hizmet sunmaktır.
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1.1.9.2 Vizyon
Karapınar’ın gelişiminde öncü kurum olmak.
1.1.9.3 Politikalar
Kalite Politikası
 Bölgemizin kalkınması ve gelişmesi, üyelerimizin tüm beklentilerinin karşılanması
için doğru, güncel, hızlı hizmeti sevgi, saygı ve güven ortamında sunmak,
 Yasalar çerçevesinde; gelişen hizmet çeşitliliği sunan, kurumsallaşmayı başarmış,
müşteri memnuniyeti sağlayan, modern öncü bir Oda olmak,
 Meslek ahlakını koruyan ve müşterilerimizin mesleki faaliyetleri ile ilgili ticari
gelenekleri tespit etmek,
 Yeni gelişmelerin üyelerimize tanıtımını gerçekleştirip, daha ileri teknoloji
uygulamalarına destek vermek,
 Bağlı bulunduğumuz 5174 sayılı kanun çerçevesinde hizmet vermek,
 Üyelerimizin mesleklerinde gelişmesi için ortamlar hazırlamak,
 Kentimiz ekonomisini geliştirmek amacıyla hizmet sunmak ve bu amaçla ülkede ve
Dünyada üyelerimizin tanıtımını yapmak,
 Üyelerimiz ile Devlet arasındaki ilişkileri hukukun üstünlüğüne dayanarak tarafsız
olarak yürütmek,
 Üyelerimize en yüksek faydayı sağlayacak hizmetleri sunmak ve üye
memnuniyetini ölçmek,
Üye Memnuniyet Politikası
 Üyelerinin talep ve memnuniyetsizliklerini kolayca iletebildiği,
 Bunların objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alındığı,
 Yasal şartlara ve kalite politikamıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirildiği,
 Aynı memnuniyetsizliğin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin, kontrollerin
ve personel eğitimlerinin sürekli yapıldığı,
 Üyeleri ile olan ilişkilerinde şeffaflığı esas almış,
 Bütün üye memnuniyetsizliklerinin çözülmesini ana ilke olarak kabul etmiş,
Müşteri odaklı bir yaklaşımı takip etmektedir.
Mali Politika
 5174 sayılı kanunda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirmek, 5174
sayılı Kanun’da belirtilen gelir kaynaklarının en verimli şekilde toplanmasını ve söz
konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için kullanılmasını sağlamak.
 Verilen çeşitli hizmetlerin ve aidatlara ilişkin tarifelerin, 5174 sayılı Kanun’da
belirtilen hükümler doğrultusunda her mali yıl öncesinde Oda Meclisi tarafından
değerlendirilmesi ile Oda üyelerinin koşullarına göre belirlemek ve ilan etmek.
 Oda bütçesini, plan ve programların gerekleri ile verimlilik, tutumluluk ilkelerine ve
hesap dönemine göre hazırlamak ve uygulamak.
 Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası’nın yıllık gelirlerine göre diğer yıllardaki verilerde
dikkate alınarak ve çalışma yılı içerisinde yapılması planlanan aktivitelerde göz
önüne alınarak harcamalar planlamak. Bu plan çerçevesince bütçe düzenlemek ve
gelir ve gider dengesi sağlamak.
 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğine göre muhasebe kayıtlarını düzenlemek.
 Gelirlerin toplanmasında şeffaflık, verimlilik, tutumluluk, doğru ve zamanında bilgi
ilkelerini benimsemek
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 Mali kaynakların ve harcamaların kontrol ve yönetimini kolaylaştırmak için düzenli
olarak mali raporları hesapları inceleme komisyonuna, ilgili organlara ve oda
üyelerine sunmak.
 Odanın sahip olduğu varlıkları çeşitli mevduatlarda değerlendirmek.
İnsan Kaynakları Politikası
 Personelimizin; hak ve sorumluluklarını gözeterek, iş kanunu başta olmak üzere
diğer yasal mevzuatlara uygun hareket etmek,
 Personel seçimini; adil ve hiçbir ayrımcılığa fırsat vermeden objektif kriterlere göre
yapmak, din, dil, ırk, cinsiyet, renk, dini inanış ayırımı gözetmemek,
 Odamızın kaynakları ölçüsünde, kadro cetvelinde belirtilen ve yeterli sayıda personel
istihdam ederek, çalışanlarımızın Hizmet İçi Eğitimlerle bilgi ve becerilerini artırarak
mesleki ve kişisel anlamda sürekli gelişimini sağlamak,
 Oda personelinin çalışma ortamının sürekli iyileştirilmesini sağlamak
 Oda personelinin moralini yüksek tutmak ve motivasyonunu sağlamak için başarılı
personeli ödüllendirmek.
Üye İlişkileri Politikası
 Üyelerin dilek ve önerilerini kolayca iletmelerini sağlamak; bu talepleri hızlı, etkin,
objektif, adil ve gizlilikle değerlendirmek
 Üyelerin sorunlarını ilgili kanunun verdiği yetkilere dayanarak çözmek
 Üyelerin lobicilik yaparak seslerinin duyurulmasını sağlamak
 Üyelerin eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek, giderilmesini sağlamak
 Üyelere hatasız ve güler yüzlü hizmet verebilmek
 Üyelerin yurt içi ve yurt dışı yatırımlar yapmalarını teşvik etmek
 Üyelerinin dış ticaret konusundaki eksikliklerini tespit etmek ve destek olmak
 Üyelerin proje yapabilme yeteneğini geliştirmek ve Mutlu Üye kazanımını sürekli
arttırmak
Haberleşme Politikası
 Odamızı tanıtacak her türlü bilgiyi etkin iletişim araçlarını kullanarak yayımlamak
 Odamızla ilgili tüm haberleri takip etmek, ilgili kurumları bilgilendirmek
 Üyelerimizin haberleşme konusunda tercih ettikleri iletişim yöntemlerini tespit edip
bu yöntemle iletişime geçmek
Bilgi İşlem Politikası
 Güçlü kurumsal altyapıyla, oda işlemlerinde sektörel gelişmeleri ve teknolojik
yenilikleri takip etmek.
 Üyelerine dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek.
 Üyelerimizin mesleki etkinliklerini kolaylaştırmak ve kurumsal gelişimlerini
sağlamak.
1.1.9.4 Temel İlkeler





Güvenilirlik; Dürüstlük ilkeleri üzerine kurulu kurumsal yönetim anlayışına sahip olmak.
Üye Memnuniyeti; Yüksek üye memnuniyeti odaklı hizmet anlayışını benimsemek.
Sosyal sorumluluk; Sosyal Sorumluluk anlayışı ile kamu yararını ön planda tutmak.
Saygınlık; Politikalar üreterek, stratejiler geliştirerek bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak
lider bir kurum haline gelmek.
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 İyi Yönetim; Üyelerin kritik ihtiyaçlarının giderilmesi bakımından Oda kaynaklarının etkin





ve verimli yönetimini sağlamak.
Ekip Çalışması; Oda organları ve Personeli ile birlikte hazırlanan planlar ve belirlenen
hedefler doğrultusunda koordine biçimde çalışmak.
Verimlilik; Katılımcı bir anlayışla üyeler arasında iletişimi sağlayarak etkin biçimde üye
yararına kullanmak.
Süreç Odaklılık; Stratejik amaç ve hedefleri planlayarak, belirlenen İş planı doğrultusunda
çalışmaları yürütmek.
Yenilikçilik; Yenilikçi bir politika belirleyerek sürekli geliştirme prensibini ilke edinmiş
olmak.

1.1.10 Paydaşlar
İç ve dış paydaşlarımız analiz edilerek, önceliklendirilmiş, daha sonra Borsamız hizmet ve
ürünleri ile ilişkilendirilerek aşağıdaki tablolarda özetlenmiştir.
Önem
Derecesi

Etki
Derecesi

Paydaş
Puanı

İç Paydaş

5

5

25

Yüksek

İç Paydaş

5

5

25

Yüksek

İç Paydaş

5

5

25

Yüksek

Dış Paydaş

5

5

25

Yüksek

TOBB

Dış Paydaş

5

5

25

Yüksek

Ticaret Bakanlığı

Dış Paydaş

4

5

20

Yüksek

TMO

Dış Paydaş

4

5

20

Yüksek

Konya Valiliği

Dış Paydaş

4

5

20

Yüksek

Karapınar Kaymakamlığı

Dış Paydaş

4

5

20

Yüksek

Karapınar Belediyesi

Dış Paydaş

5

4

20

Yüksek

Dış Paydaş

5

4

20

Yüksek

Dış Paydaş

5

3

15

Orta

Dış Paydaş

4

3

12

Orta

Karapınar Halk Eğitim Merkezi

Dış Paydaş

4

3

12

Orta

Karapınar Vergi Dairesi

Dış Paydaş

4

3

12

Orta

Karapınar Ziraat Odası

Dış Paydaş

4

3

12

Orta

TOBB Emekli Sandığı Vakfı

Dış Paydaş

3

3

9

Orta

Konya Üniversiteleri

Dış Paydaş

4

4

16

Orta

Selçuk Üniversitesi Karapınar
Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu

Dış Paydaş

4

4

16

Orta

Oda / Borsalar

Dış Paydaş

5

3

15

Orta

Paydaş Adı
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası
Yönetim Kurulu
Karapınar Ticaret ve Sanayi
Odası Meclisi
Karapınar Ticaret ve Sanayi
Odası Çalışanları
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası
Üyeleri

Karapınar İlçe Milli Eğitim
Müdürlüğü
Karapınar Tarım ve Orman
Müdürlüğü
Karapınar Sosyal Güvenlik
Kurumu

İç Paydaş/ Dış
Paydaş

Önceliği
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Paydaş Adı

İç Paydaş/ Dış
Paydaş

Önem
Derecesi

Etki
Derecesi

Paydaş
Puanı

Sağlık Kurumları

Dış Paydaş

4

4

16

Orta

Yerel Görsel ve Yazılı Basın

Dış Paydaş

3

4

12

Orta

Belgelendirme Kuruluşları

Dış Paydaş

3

4

12

Orta

Mevka (Mevlana Kalkınma
Ajansı)

Dış Paydaş

3

4

12

Orta

KOSGEB

Dış Paydaş

3

4

12

Orta

İŞKUR

Dış Paydaş

4

4

16

Orta

Karapınar Çölleşme ve Erozyon
Araştırma Merkezi

Dış Paydaş

3

4

12

Orta

Karapınar Banka Şubeleri

Dış Paydaş

3

2

6

Düşük

Tedarikçiler

Dış Paydaş

3

3

9

Orta

Önceliği

Lejant
1-8
9 - 17
18 -25

Düşük
Orta
Yüksek

Paydaşların Görüş ve Önerilerinin Alınması
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası paydaşların görüş ve önerilerini almak için aşağıdaki
yöntemleri kullanacaktır;
 Anket uygulaması (iç /dış),
 Öneri İstek Formları,
 Web sayfamızda bulunan iletişim bölümü
 Paydaşlarımızın görüş ve önerilerini değerlendirmemiz sonucunda elde ettiklerimiz;
Karapınar Ticaret ve Sanayi Odasından beklentiler





Bölgemizin ürünlerinin tanıtımına yönelik faaliyetler
Destek ve teşvikler hakkında bilgilendirme
Üyelere ekonomik destek verilmesi
Mesleki gelişim eğitimleri

Odamızın geliştirilmesi gereken yönleri
 Eğitim ve Etkinliklerin artırılması
 Teknik ve Teknolojik Altyapı

1.2 ÇEVRE ANALİZİ
Karapınar’ın Genel Profili
Karapınar, kuruluşu M.Ö. 3000 yıllarına dayanan hiç kuşkusuz tarihi süreç içerisinde
günümüze dek önemini kaybetmemiş bir yerleşim yeridir. Coğrafi konumu itibariyle de
Karadeniz’i doğuya bağlayan geçiş noktası üzerinde konumlanmış, her uygarlıktan bir
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parçayı bünyesinde barındıran eşsiz doğal ve tarihi değerlere sahiptir. Bir ilçedeki
KOBİ’lerin genel durumunu ve yatırım ortamını doğal kaynaklar, tarım, ormancılık ve
hayvancılık potansiyeli, teknik ve sosyal alt yapı, sanayi ve ticaret, ilçenin sahip olduğu
maddi kaynaklar ile beşeri potansiyel oluşturmaktadır. Bir ilçenin ekonomik olarak
gelişimi beşeri ve maddi kaynaklarının yeterliliğinin yanında, gelişimi etkileyen iç ve dış
faktörlere de bağlıdır. Gelişme bir süreç olduğu için, önceki gelişmişlik seviyesi de gelişme
sürecini olumlu veya olumsuz etkileyebilmektedir. Gelişmeyi olumsuz yönden etkileyen
faktörlere ait etkilerin giderilmesi ve olumlu faktörlerden ise en fazla fayda sağlanacak
şekilde yararlanması ilçe yöneticilerinin, hizmet sunucularının, üreticilerin ve meslek
kuruluşlarının bilgi ve bilinç seviyelerinin yüksekliğine, mevcut sosyo ekonomik durumu
ve devletin sağladığı desteklerin yeterliliğine bağlıdır. Bu açıdan yatırım ortamının iyi
tahlil edilmesi, artı ve eksilerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. Yatırım ortamı irdelenirken
coğrafi ve demografik yapıdan, tarım ve sanayiye, alt yapıdan gelir seviyesine kadar
yatırımları doğrudan veya dolaylı olarak etkileyen mevcut durumla ilgili bütün faktörlerin
ortaya konulması gerekmektedir. Bu açıdan Karapınar ile ilgili bazı bilgiler özet olarak
aşağıda belirtilmiştir;
1.2.1.1 İlçenin Tarihçesi
Karapinar, M.Ö. 3000–200 yillarinda “HYDE” kasabasi üzerinde kurulmus ve Proto Hititler
tarafindan yerlesme merkezi olarak seçilmistir. Karapinar, Hititlerin yari bagimsiz ve rahip
krallar tarafindan idare edilirken Truva Kralligi’nin hâkimiyeti altina girmistir. Daha sonra
Frigler, Lidyalilar, Asurlular, Persler, Büyük Iskender ve Bizans Imparatorlugunun
hâkimiyeti altina girmistir. M.S.832’de Memun “Karapinar ve çevresinin gelirlerini Medine
Vakfi” usulünde bir tür vergiye baglar. (Bu vergi Selçuklular, Karamanogullari ve
Osmanlilar döneminde de verilir. Fakat II. Abdülhamit Dönemi’nde son bulur.) Karapinar
ve çevresi 1071 Malazgirt Savasi’ndan sonra 1076 – 1077 yillari arasinda Selçuklu
Imparatorlugu’nun hâkimiyetine girmistir.1096 yilinda baslayan Haçli Seferleri’nde
Karapinar da olumsuz etkilenmistir. “1101” adi verilen Haçli Seferleri’nin 3. kolu Karapinar
topraklarindan geçmis ve ilçe çok büyük zarar görmüstür. Karapinar 1308 yilinda
Karamanogullari’nin hâkimiyeti altina girmistir. Fatih Sultan Mehmet’in 1467 yilinda
Karamanogullarina son vermesi üzerine Karapinar Osmanli Imparatorlugu’nun hâkimiyeti
altina girmistir. 1514 yilinda Yavuz Sultan Selim Çaldiran Seferi’ne giderken Karapinar’da
konaklamis ve çevrede yasayan halkin istegi üzerine; Karapinar’dan geçen ticaret yollarinin
korunmasi amaciyla Eski Il’e bagli “Karabinar” adinda bir derbentçi köyü kurulmasini ve
Sultan Selim Camii’nin temellerinin atilmasini emretmistir.
Kanuni Sultan Süleyman’in oglu II. Selim’in Konya valiligi sirasinda Karapinar’in imarina
önem vermis, basta Sultan Selim Camii’nin insasini tamamlatmis ve ilçeye kervansaray,
han, hamam, 39 dükkânli bir bedesten, 2 yel degirmeni ve 5 çesme insa ettirmistir.
Karapinar’da II. Selim’in eserleri görülünce buraya Sultanlar Sehri anlamina gelen
“Sultaniye” ismi verilmistir. 1868 yilinda Konya’ya bagli bir ilçe sinifina geçirilmistir.
Karapinar’da 1882’de belediye teskilati kurulmustur. Cumhuriyet Dönemi’nde (1934)
ilçenin ismi “Sultaniye”den “Karapinar” olarak degistirilmistir.
1.2.1.2 Coğrafi Konum ve Fiziki Şartlar
Karapınar Konya’nın 95 km. doğusunda yer alır. Batısında Konya İli Karatay İlçesi ve
Çumra İlçesi, güneyinde Karaman İli ve Ayrancı İlçesi, doğusunda Ereğli İlçesi, kuzey
doğusunda Emirgazi İlçesi, kuzeyinde Aksaray İli ile çevrilidir. Yüzölçümü 2.747 km2 olan
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İlçenin deniz seviyesinden yüksekliği 1026 m.’dir. Konya’yı doğuya bağlayan çok önemli
ve işlek bir karayolunun üzerinde yer alır.
Şehrin ismi, "Pınarbaşı" denilen yerden çıkan "Karasu" kaynağı ile ilgilidir. Bugün artık
kurumuş olan karasu kaynağı adına izafeten, burada kurulan yerleşim yerine de
"KARAPINAR“ denilmiştir.
Karacadağ volkanı, İlçe sınırı içerisindeki en önemli dağlık kütledir. Bir başka önemli
volkanik kütle, Üzecek dağı’ dır. Bu iki dağlık alanın arasında Karapınar Ovası yer alır.
İlçenin kuzey kesimleri, içerisinde çok sayıda görülmeğe değer eşsiz güzellikteki Tabiat
Harikası obrukları barındıran Obruk platosu tarafından çevrilmiştir. Güneyde ise
Türkiye’nin en fazla rüzgâr erozyonuna maruz kalan sahası vardır.
Tipik kara iklimi süren Karapınar’da yazları çok sıcak ve kurak, kışları soğuk ve kar
yağışlıdır.
21 yıllık rasat verilerine göre yıllık ortalama sıcaklık 10.9 derecedir. Türkiye’nin en az
yağış alan yerlerinden biridir. 29 yıllık rasat verilerine göre yıllık yağış miktarı 279.5
mm.’dir. Bunun için bitki örtüsü zayıf ve ormansızdır. Rüzgâr erozyonu büyük hasar
yapar.
Türkiye’nin rüzgâr erozyonuna maruz en önemli sahası Karapınar ve çevresidir. (Bu
alan Ülke genelindeki erozyona maruz alanın % 20’sine tekabül etmektedir.)
Yağışların en az olması ve yer üstü sularının yetersizliği İlçede, kuru tarımı ön plana
çıkarır. Tarım alanlarının içinde nadasa ayrılan sahalar oldukça önemli bir oran tutar.
Kurak iklimin tesiriyle bitki örtüsü, çoğu tek yıllık olan kısa boylu otlardan müteşekkil
"STEP" de denilen bozkırdır. Nitekim İlçede küçükbaş hayvancılığın yaygın olması bu
yüzdendir.
Karacadağ’ın güneybatı eteklerinde, volkanik patlamalarla oluşmuş iki patlama krateri
Acıgöl ve özellikle Meke Tuzlası Gölü dünyaca ünlüdür. Ayrıca Meyil, Çıralı ve Obruk gibi
krater gölleri bulunmaktadır
1.2.1.3 Demografik Yapı
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1.2.1.4 Ekonomik Yapı
İlçede ekonomi genel olarak tarım ve hayvancılığa dayanmaktadır. İlçede küçük el sanatları
özellikle tarım aletleri yapımı gelişmiştir. Tarım aletlerine olan ilgiden dolayı 1969 yılından
önce çarşı içerisinde ve sağlıksız yerlerde sanatlarını icra eden sanatkârları bir araya
toplamak için Karapınar Belediyesi tarafından İlçenin doğusunda bulunan ve eski sanayi
sitesi olarak adlandırılan yerin temeli atılarak 1973 yılında tamamlanmıştır. Bu Sanayi Sitesi
de ihtiyaca cevap veremez hale gelince 1979 yılında Küçük sanayi sitesi Yapı Kooperatifi
kurularak çalışmalara başlamış işyerleri 1990 yılında tamamlanarak ilçenin Batı kısmında,
Konya Yolu üzerinde olan yeni sanayi sitesine taşınmışlardır. Yine anılan yerde Küçük
Sanayi Sitesi ikinci bölüm inşaatı 60 işyeri olarak inşaatı bitirilmiştir. Küçük sanayi
sitemizde her meslek dalında hizmet veren esnafımız mevcuttur. 1996 yılında kurulan
Karapınar Organize Sanayi Bölgesi 17.10.2005 Tarihinde Karapınar Belediyesi %61, İl Özel
İdaresi %33 ve Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı %6 ortaklığı ile kurulmuş ve
bu ortaklar arasından O S B Kuruluş Protokolü hazırlanarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığına
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sunulmuştur. 2020 Yılı itibari ile 1.Etapda 408.973 m2 alanda 49 sanayi parseli, 2.ve 3.
Etapta 970.161 m2 alanda 118 sanayi parseli olmak üzere toplam 167 sanayi parseli
mevcuttur.2020 itibari ile 27 adet firma organize sanayi bölgesinde faaliyetine başlamıştır.
87 adet parselin satışı gerçekleşmiş. Kalan parsellerin satış işlemi, satışı yapılan parsellerin
de proje ve inşaat süreçleri devam etmektedir.
1.2.1.4.1 Sanayi ve Ticaret
İlçemizde sanayi 1970’li yıllarda başlamış sulu tarıma geçiş ve OSB’nin kurulması ile ivme
kazanmıştır. İlçede 142.920 Ton/Yıl kapasiteli 3 adet yem fabrikası, 40.000 Ton/Yıl
Kapasiteli 1 adet un ve kepek üretim fabrikası, 31.000 Ton/Yıl kapasiteli 2 adet tahıl tohum
üretim tesisi, 12.000 Ton/Yıl kapasiteli bulgur imalat fabrikası, 30.000 Ton kapasiteli 2 adet
yem katkı maddesi imalatı fabrikası, 42.750 Ton/Yıl kapasiteli beton boru ve elemanları
tesisi, 224.000 Ton/Yıl kapasiteli mıcır tesisi, 835 Ton/Yıl kapasiteli 2 adet ekmek imalat
tesisi, 4 adet tarım araçları tesisi, 2 adet organik gübre tesisi, 551.000 Ton/Yıl kapasiteli 2
adet hazır beton üretim tesisi, 1.746.000 Ton/Yıl kapasiteli 2 adet süt mamülleri tesisi, 11.000
Ton/Yıl kapasiteli 1 adet et ve entegre tesisi, 2 adet dalgıç ve Derinkuyu su pompaları
imalathanesi, ve mısır kurutma tesisleri ilçemizin sanayi tesislerindendir.
1.2.1.4.2 Tarım Ve Hayvancılık
Karapınar geniş ve düz tarımsal alanlara sahiptir. 2000 yılına kadar sadece hububat ve
pancar ekimi var iken, şimdilerde bilinçli sulu tarımın artmasıyla ürün deseni değişmiş
mısır, ayçiçeği, patates, yonca, yem bitkileri(korunga, fiğ vs.) ekimi yapılmaktadır.
İlçemizin 1.500.000 dekar tarım arazisinin, yaklaşık 546.000 dekarı Kooperatiflere ve özel
şahıslara ait kuyulardan sulanmaktadır. Devlet Su İşleri sorumluluğunda 30 adet sulama
kooperatifi bünyesinde mevcut 514 kuyudan 322.000 dekar arazi özel şahıslara ait 3.400
civarında kuyudan 224.000 dekar arazi olmak üzere Kooperatif ve özel şahıs kuyuları ile
toplam 546.000 dekar arazi sulanmaktadır. Ayrıca 844.000 dekar arazi sulanabilir özellikte
olup sulanmayı beklemektedir. Yaklaşık 215.000 dekar arazide sulanamaz özelliktedir.
İlçemizde ekilebilen alanların her yıl yaklaşık 244.800 dekarı nadasa bırakılmaktadır. Son
yıllarda ilçemizde ikinci ürün ekiminin yaygınlaşmasından dolayı birim alandan elde
edilen gelir ve ürün deseni artış göstermiştir. İlçemizde 2020 yılında 5994 kişi Çiftçi Kayıt
Sistemine başvuru yapmıştır.
İlçemizde yaklaşık 790.000 dekarlık sahada mera hayvancılığı yapılmaktadır. Mera
alanlarından küçükbaş hayvanlar yararlanabilmektedir. Yüksek boylu mera bitkileri
bulunmadığından büyükbaş hayvanlarımız meralardan faydalanamamaktadır. Büyükbaş
hayvanlar üreticilerin kendi kurdukları yapay meralardan faydalanmaktadır.
2. GÜÇLÜ VE ZAYIF YÖNLER İLE FIRSAT VE TEHDİTLER (GZFT) ANALİZİ
Durum analizi kapsamında kullanılabilecek temel yöntemlerden biri GZFT (Güçlü Yönler,
Zayıf Yönler, Fırsatlar ve Tehditler ) analizidir. GZFT analiziyle Başkanlığımızın başarısı
üzerinde kilit role sahip faktörler tespit edilerek stratejik kararlara esas teşkil edecek şekilde
yorumlanmıştır. Odamız tarafından yapılan GZFT analizinde tespit edilen, Odamızın güçlü
ve zayıf yönleri ile Odamız için fırsat ve tehdit olarak görülebilecek hususlar aşağıda
tabloda verilmiştir.
2.1 KARAPINAR TİCARET VE SANAYİ ODASI GZFT ANALİZİ
Güçlü Yönler
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 Kurumun köklü geçmişinden kaynaklanan iş kültürü ve tanınırlığı
 Oda’nın ve Oda’yı temsil eden bireylerin toplumda ve kurumlar arasında saygın bir








imaja sahip olması
Üyelerle ilişkilerinin güçlü olması
Personelin verimli, özverili çalışması
Çalışanlar arası bilgi paylaşımı ve iş birliği
Odaya ulaşımın kolay olması
Oda yöneticileri ve personellerin beşeri münasebetlerinin iyi oluşunun pozitif güç
oluşturması
Yetki belgelerinin odamızda veriliyor olması
Üyelerimizin odamız hizmetine yönelik memnuniyet düzeyi

Zayıf Yönler










Personel sayısının yetersiz olması
Büyük ölçekli firmaların şube olarak kayıtlı olması
Üyelerimizin genelde şahıs işletmesi olması
Üye sayısının az olması
Oda hizmet binası
Teknolojik, fiziksel altyapının yeterli olmaması
Üyelerin eğitim ve etkinliklere katılım oranının düşük olması

Personelin motivasyon düşüklüğü

 Odanın az geliri ve kısıtlı bütçesi olması













Fırsatlar
Teşviklerin artması
Girişimcilere verilen destekler
Ülkemizin uluslararası düzeydeki tanınırlığının artması
Geniş bir paydaş kitlesinin varlığı
Sosyal medya okuryazarlık becerilerinin gelişmesinin portaller, web siteleri ve mobil
uygulamalarla üyelerle ilişkilerin geliştirilmesi
Akıllı telefon, İnternet ve sosyal medyada yüksek kullanım oranları ve paydaşlarla
ulaşabilecek kanalların sayısında yaşanan artış
Diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların ülkemizle iş birliğine açık olması
İlimizin girişimci insan potansiyeline sahip olması
Ekonomik ve siyasi istikrar
Türkiye ekonomisinin büyüme eğiliminde olması
Kuruluş ve sürekliliğinin yasal çerçeve ile korunuyor olması

Tehditler








Üyelerimizin zayıf ekonomik yapısı
Yasaya aykırı olarak tacirlerin esnaf odasına kayıt olması
Gelişen ve değişen teknolojiye uygun donatım maliyetinin yüksek olması
Coğrafi yapı girişimciye iş kurma imkânını kısıtlaması
İlçemizde sosyal alanların kısıtlı olması
Ulaşımla ilgili sıkıntılar
Bilgi teknolojilerinde gelişmeler sonucu siber saldırı riskleri
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 Göç
 Üyelerin dış ticarete açılamaması
 Halkın Karapınar dışından alışveriş yapması
 Firmaların kurumsallaşamaması
3.PEST ANALİZİ
PEST analiziyle Odamız üzerinde etkili olan veya olabilecek politik, ekonomik,
sosyokültürel, teknolojik, yasal ve çevresel dış etkenlerin tespit edilmesi amaçlanmıştır. Söz
konusu etkenlerin tespit edilmesinde PESTL matrisinden yararlanılmıştır. Bu matriste
PESTL unsurları içerisinde gerçekleşmesi muhtemel olan hususlar ile bunların
gerçekleşmesi durumunda BaŞkanlığımız için oluşturacağı potansiyel fırsatlar ve tehditler
ortaya konulmuştur. Bu çalışmayla elde edilen bulgular, “tespitler ve ihtiyaçların
belirlenmesi ile stratejilerin geliştirilmesi aşamasında kullanılmıştı

POLİTİK

EKONOMİK

SOSYAL

TEKNİK

YASAL

POLİTİK – HUKUKİ
 Siyasi istikrar


Girişimcilere verilen destekler



Türkiye’nin uluslararası ilişkilerinin artıyor olması



Elektronik belgelerin zorunlu hale gelmesi



Vizesi kaldırılan ülke sayısının artması



İhracatın arttırılmasına yönelik destekler

EKONOMİK
 Milli gelirdeki artış


Destek ve teşviklerin artması



Dünyada ekonomik istikrarsızlık



Özel sektörün yatırım konusundaki isteksizliği



Uzakdoğu ülkelerindeki üretim maliyetlerinin düşüklüğü nedeniyle yerli üreticiye karşı
haksız rekabet koşullarının oluşması



Pandemi sonucu ekonomik belirsizlik



Niteliksiz ve sağlığı tehdit edebilecek özellikte ithal ürünler

SOSYO KÜLTÜREL
 Üyelerin Odamız hizmetleriyle ilgili görüşleri


Yaşam standardının artması



Köyden kente göçün devam etmesi



Eğitim seviyesinin artması



Genç nüfusun azalması



Nüfus artış oranının azalması
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Çalışan kadınların artması



Kadın girişimcilerin artması

TEKNOLOJİK
 İletişim araçlarında çeşitlilik


Uzaktan eğitim ve internet bilincinin artması



Sosyal paylaşım ağlarının kullanımının artması



AR-GE bilincinin artması



İletişim ve bilişim teknolojilerinin gelişmesi

3. STRATEJİK AMAÇLAR
Stratejik Amaç: 1

A1: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Hedef :1

H:1.1 Kurumsal altyapıyı güncel ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirmek

İşbirliği Yapılacak
Birimler ve Personel
Stratejik Performans
Göstergeleri
SPG1.1.1: Web sayfasının
etkinleştirilmesi
SPG1.1.2: Bilgisayarın
modernize edilmesi

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
Başlangıç
Değeri

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

---

---

x

---

---

3 aylık

Basın
Sorumlusu

---

---

---

x

---

3 aylık

Genel Sekreter

Sorumlu

Riskler

Mevcut bütçenin ihtiyaçları karşılayamaması

Stratejiler

Projelerden yararlanılacaktır.
Bilgisayarlar EBYS EBDS sistemine hazır hale getirilecektir.

Maliyet

30.000 TL

Tespitler
İhtiyaçlar

Web sayfasının yenilme ihtiyacı
Kamu kurumlarında Online işlemlerin artması
Bilgisayarların modernize edilme ihtiyacı
Web sayfasının etkinleştirilmesi online işlemelerin eklenmesi
Bilgisayarların yenilenmesi

Stratejik Amaç: 1

A1:Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Hedef:2

H.1.2 Odamız bilişim altyapısının geliştirilerek kaliteli ve güvenli
hizmet sunmak

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) ve Personel
Stratejik Performans
Göstergeleri
SPG1.2.1: Personele bilgi
güvenliği eğitimi
aldırmak
SPG1.2.2: Bilgi

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
Başlangıç
Değeri

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

---

1

1

2

2

3 aylık

Akreditasyon
Sorumlusu

---

---

x

---

---

3 aylık

Bilgi İşlem

Sorumlu
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Güvenliği Politikaları
hazırlamak
SPG1.2.3: Bilgi
Güvenliği Uygulama
Planının hazırlanması
Riskler
Stratejiler
Maliyet

Tespitler

İhtiyaçlar

Sorumlusu

---

---

x

---

---

3 aylık

Bilgi İşlem
Sorumlusu

Bilgi güvenliği konusunda yeterli nitelikte personel bulunmaması
Bütçenin yetersiz gelmesi
Personelin bilgi güvenliği konusunda yeterliliği arttırılacaktır.
Bütçede eğitimler için pay ayrılacaktır.
1.000 TL
Bilişim sistemlerindeki kullanımın artması sonucu siber tehditlerin
sürekli artması
Bilişim sistemlerindeki hızlı gelişime karşı personel niteliklerinin
yetersi kalması
Personelin eğitilmesi
Bilgi güvenliği konusunda önlemlerin alınması ve uygulanması

Stratejik Amaç: 1

A1:Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Hedef3

H1.3: Personelimizin bilgi ve becerilerinin arttırılması

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) ve Personel
Stratejik Performans
Göstergeleri
SPG1.3.1: Personele
verilen mevzuat eğitim
sayısı
SPG1.3.2: Personele
verilen kişisel gelişim
eğitim sayısı
Riskler

Stratejiler

Maliyet

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
Başlangıç
Değeri

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

----

2

2

2

2

3 aylık

Genel
Sekreter

----

2

2

2

2

3 aylık

Akreditasyon
Sorumlusu

Sorumlu

Talep edilen eğitimler için yeterli bütçenin sağlanamaması
Planlanan eğitimlerin zamanında yapılamaması
Eğitime karşı direnç
Eğitimler kurum içinden de verilecektir
Projelerden faydalanılacaktır.
Eğitim planlamalarında iş yoğunluğu dönemleri gözönüne
alınacaktır.
----
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Tespitler

İhtiyaçlar

Hizmetin etkin ve verimli yürütülebilmesi için nitelikli personel
yetiştirilmesine ihtiyaç duyulması
Personelin motivasyonunun artırılması ihtiyacı bulunması
Personelin mevzuatı takip etmede yetersiz kalması
Mesleki ve kişisel gelişim eğitimi verilmesi
Mevzuat eğitimlerinin verilmesi

Stratejik Amaç: 1

A1:Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Hedef 4

H1.4: Kurumsal yönetim kapasitesi geliştirilmesi

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) ve Personel
Stratejik Performans
Göstergeleri
SPG1.4.1: Yönetim /
Meclis üyelerine verilen
hizmet içi eğitim sayısı
SPG1.4.2: Meslek
Komitelerine verilen
eğitim sayısı
SPG1.4.3: Kurumsal
Kimlik çalışmasını
tamamlamak
Riskler

Stratejiler
Maliyet
Tespitler

İhtiyaçlar

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
Başlangıç
Değeri

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Sorumlu

---

4

4

5

5

3 aylık

Akreditasyon
Sorumlusu

---

2

2

3

3

3 aylık

Akreditasyon
Sorumlusu

---

---

x

---

---

3 aylık

Kurumsal
Kimlik Ekibi

Talep edilen eğitimler için yeterli bütçenin sağlanamaması
Yöneticilerin eğitime ilgi göstermemesi
Yöneticilerde değişiklik olması
Kurumsallaşmaya karşı direnç
Eğitim Planları oluşturulacak
Kurumsal Kimlik Çalışması için ekip oluşturulacak
2.000 TL
Yöneticilerin değişikliklere adapte olamaması
Kurumsallaşma sorunu
Komite üyelerinin katılımcı anlayış içinde olmaması
Kurumsallaşma çalışmalarının tamamlanması
Yöneticilerin adaptasyonu sağlamak
Komite üyelerini katılımcı olmalarını sağlamak

Stratejik Amaç: 1

A1: Kurumsal Kapasiteyi Geliştirmek

Hedef 5

H1.5: Fiziksel altyapının iyileştirilmesi

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) ve Personel
Stratejik Performans
Göstergeleri
SPG1.5.1: yeni hizmet
binamızın tamamlanarak

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
Başlangıç
Değeri

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

---

---

---

x

---

3 aylık

Sorumlu
Akreditasyon
Sorumlusu
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taşınma işleminin
gerçekleştirilmesi
Riskler

Ekonomik dengesizlik nedeni ile maliyetin artması

Stratejiler

Projeden faydalanılması
Yeni binaya kiracı alınması

Maliyet

300.000 TL

Tespitler

Hizmet binamızın fiziksel şartlarının yetersiz olması

İhtiyaçlar

Yeni hizmet binası

Stratejik Amaç: 2

A2: İlçemizin ve üyelerimizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak

Hedef 1

H2.1: İlçemizin ekonomik değerlerinin tanıtımını yapmak

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) ve Personel
Stratejik Performans
Göstergeleri

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
Başlangıç
Değeri

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Sorumlu

---

---

1

2

2

3 aylık

Akreditasyon
Sorumlusu

---

---

1

---

1

3 aylık

Akreditasyon
Sorumlusu

SPG2.1.1: Tanıtıma
yönelik faaliyet
düzenlemek
SPG2.1.2: Coğrafi işaretli
ürün sayısını arttırmak

Yeterli bütçenin sağlanamaması
Riskler

Coğrafi işaret başvurularında öngörülmeyen işlemler ve maliyetin
ortaya çıkması

Stratejiler
Maliyet
Tespitler
İhtiyaçlar

Proje duyuruları takip edilecek
Uzmanlardan destek alınacak
57.000 TL
İlçemizin ekonomik değerlerinin bilinmemesi
İlçemizin ekonomik gelişimine ihtiyaç duyması
İlçemizin ekonomik değerlerinin tanıtılması

Stratejik Amaç: 2

A2: İlçemizin ve üyelerimizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak

Hedef 2

H2.2: Kooperatifçiliği ve Kadın İstihdamını Arttırma

İşbirliği Yapılacak

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Karapınar Halk Eğitim Müdürlüğü,

Birim(ler) ve Personel

Karapınar Belediyesi

Stratejik Performans

Başlangıç
Değeri

2021

2022

---

---

---

Göstergeleri
SPG2.2.1: Kadın

2023

2024

İzleme
Sıklığı

x

3 aylık

Sorumlu
Genel
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Stratejik Amaç: 2

A2: İlçemizin ve üyelerimizin ekonomik gelişimine katkı sağlamak

Hedef 2

H2.2: Kooperatifçiliği ve Kadın İstihdamını Arttırma

İşbirliği Yapılacak

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, Karapınar Halk Eğitim Müdürlüğü,

Birim(ler) ve Personel

Karapınar Belediyesi

Stratejik Performans

Başlangıç
Değeri

Göstergeleri

2021

2022

2023

İzleme
Sıklığı

2024

Kooperatifi Kurulması
Riskler
Maliyet
Tespitler
İhtiyaçlar

Stratejik Amaç: 3
Hedef:1
İşbirliği Yapılacak
Birimler ve Personel
Stratejik
Performans
Göstergeleri
SPG3.1.1: Üyeye
verilen sayısı

Sorumlu
Sekreter

Mevzuat değişiklikleri
Katılım olmaması
8.000 TL
İlçemizde kadınlar tarafından üretilebilecek yöresel ürünlerin olması
Kadın istihdamının düşük olması
Kadın istihdamının arttırılması
Kadınlar tarafından üretilen yöresel ürünlere katma değer kazandırılması

A3: Üyelerimizin sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlamak, üye
ilişkilerini güçlendirmek
H3.1: Üyelerin ihtiyaçlarına göre eğitimler düzenlemek
Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
Başlangıç
Değeri

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Sorumlu

---

7

7

8

8

3 aylık

Akreditasyon
Sorumlusu

Eğitim maliyetinin fazla olması
Riskler

Pandemi nedeni ile eğitimlerin fiziksel ortamda verilememesi
Eğitimin online olması durumunda katılımın az olması
Eğitim için tüm iletişim kanallarından duyuru yapılacaktır

Stratejiler

Eğitimler üye taleplerine göre düzenlenecektir
Eğitimler uzaktan erişim programı kullanmak için diğer oda borsalar ile ortak
düzenlenecek

Maliyet

58.000 TL
Üyelerin kurumsallaşmaması dışarıya açılamaması, yenilikleri takip

Tespitler

etmemesi
Yasal değişiklikler/zorunluluklar hakkında üyelerin bilgilendirme ihtiyacı

İhtiyaçlar

Üyelere yönelik kişisel, mesleki ve sosyal eğitim programları hazırlanması
Üye eğitim katılım oranının arttırılması
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Stratejik Amaç: 3
Hedef 2

A3: Üyelerimizin sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlamak, üye
ilişkilerini güçlendirmek
H3.2: Üye ilişkilerini geliştirmek

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) ve

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK

Personel
Stratejik
Performans
Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

SPG 2.1: Üye
ziyaret oranı
(kümülatif)
Riskler
Stratejiler
Maliyet

---

2021

2022

%3

2023

%6

%10

2024

%13

İzleme
Sıklığı

Sorumlu

3 aylık

YKB
Akreditasyon
Sorumlusu

Etkinlik maliyetinin yüksek olması
Etkinlik katılımının olmaması
Üyenin aidiyetini arttırıcı etkinlikler düzenlenecektir
Üyeler plan dâhilinde ziyaret edilecektir.
27.000 TL
Üyelerin odayı sadece aidat alan kurum olarak görmesi

Tespitler

Üye ilişkilerini güçlendirme ihtiyacı
Üyenin sorunları Odamıza iletmemesi

İhtiyaçlar

Stratejik Amaç: 3
Hedef 3

Üye ilişkilerini güçlendirmeye yönelik etkinlikler
Üye ile yüzyüze görüşme ihtiyacı

A3: Üyelerimizin sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlamak, üye
ilişkilerini güçlendirmek
H3.3: Üye memnuniyetini arttırmak

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) ve

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK

Personel
Stratejik
Performans
Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Sorumlu

92

93

94

95

96

3 aylık

Akreditasyon
Sorumlusu

SPG3.3.1: Üye
Anketi Memnuniyet
puanı
Riskler
Stratejiler
Maliyet

Mevzuat yönünden uygun olmayan talepler
Üyelerin anket doldurmaması
Üye ziyareti sırasında anket uygulaması yapılacak
Online anket uygulaması yapılacak
---
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Tespitler

Üyelerin görüşlerini odamıza iletmemesi

İhtiyaçlar

Üye görüş ve önerilerini alarak memnuniyeti arttırmak

Stratejik Amaç: 3
Hedef 4

A3: Üyelerimizin sosyo ekonomik gelişimine katkı sağlamak, üye
ilişkilerini güçlendirmek
H3.4: Odamızın görünürlüğünü arttırmak

İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) ve

Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK

Personel
Stratejik
Performans
Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

Sorumlu

----

2300

2500

2700

2900

3 aylık

Akreditasyon
Sorumlusu

SPG3.4.1: Sosyal
hesaplar takipçi
sayısı
Üyelerin sosyal medyada takipçi olmaması
Riskler

Üyelerin sosyal medya kullanmaması
Sosyal medya hesaplarına siber saldırı

Stratejiler

Bilgi güvenliği uygulamaları gerçekleştirilecek
Sosyal medya hesaplarının tanıtımı yapılacak

Maliyet

---

Tespitler

Odamızın faaliyetlerinin bilinmemesi

İhtiyaçlar

Sosyal

medya

iletilerini

arttırılarak

iletişimin

güçlendirilmesi

hızlandırılması, etkileşimi arttırarak görünürlüğümüzü arttırmak

A3: Karapınar Sanayisinin İhracat Potansiyelini artırmak, istihdam
Stratejik Amaç: 4

ihtiyacının karşılanması için teknik personel yetiştirilmesini sağlamak,
yeni eğitim modelleri ile üretim ve çeşitliğini sağlamak, Karapınar’da
ihtiyaç duyulan okul binasını ilçemize kazandırmak.

Hedef 1
İşbirliği Yapılacak
Birim(ler) ve
Personel

H1.1: TOBB Bünyesinde Karapınar’a Okul Yaptırılması
TOBB, MEVKA, İlçe Kaymakamlığı, İl-İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri,
Yönetim Kurulu, Genel Sekreter, AİK
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ve

Stratejik
Performans
Göstergeleri

Başlangıç
Değeri

2021

2022

2023

2024

İzleme
Sıklığı

---

-----

----

---

1

Yıllık

SPG 2.1: Bina-İnşaat

Sorumlu
YK
Gen.Sek

Maliyetinin yüksek olması

Riskler

Etkinlik katılımının olmaması, Ekonomik Sebepler
İlgili kurum ve kuruluş yetkilileri ile lobi çalışmaları yapılacaktır.

Stratejiler

İlgili yazışmalar yapılacak.

Maliyet
İlçe İhracat Potansiyelinin Az Olması
Firmaların istihdam ihtiyaçlarını karşılayamaması

Tespitler

İlçe Öğrencilerinin Karapınar dışında öğrenim görme ihtiyacı duyması
TOBB ve ilgili kuruluşların destek olması

İhtiyaçlar

1. MALİYETLER
Maliyetlendirme, kurumun stratejik planı ile bütçesi arasındaki bağlantıyı güçlendirmeyi
ve harcamaların önceliklendirilmesi sürecine yardımcı olmayı amaçlamaktadır. Böylelikle
kaynakların amaçlar doğrultusunda etkili ve verimli bir şekilde kullanılması mümkün
olabilecektir.
Bunun için öncelikle her bir hedef için gerekli faaliyet ve proje maliyet tahminleri
yapılmış ve hedefin yaklaşık maliyetine ulaşılmıştır. Hedeflerin maliyet tahmini toplamından
her bir amacın maliyetine, amaç maliyetleri toplamından ise stratejik planın o yılki tahmini
maliyetine ulaşılmıştır.

STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

2021
(TL)

2022
(TL)

2023
(TL)

2024
(TL)

STRATEJİK
Geliştirmek

2.000

4.000

328.000

---

STRATEJİK HEDEF 1.1: Kurumsal altyapıyı güncel
ihtiyaçlar çerçevesinde geliştirmek

---

2.000

28.000

---

STRATEJİK HEDEF 1.2 : Odamız bilişim altyapısının
geliştirilerek kaliteli ve güvenli hizmet sunmak

---

1.000

---

---

STRATEJİK HEDEF 1.3: Personelimizin bilgi ve
becerilerinin arttırılması

---

---

---

---

AMAÇ1:

Kurumsal

Kapasiteyi
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STRATEJİK AMAÇLAR VE HEDEFLER

2021
(TL)

2022
(TL)

2023
(TL)

2024
(TL)

STRATEJİK HEDEF 1.4: Kurumsal yönetim kapasitesi
geliştirilmesi

1.000

1.000

---

---

---

---

300.000

---

STRATEJİK AMAÇ 2: İlçemizin ekonomik gelişimine
katkı sağlamak

---

15.000

15.000

35.000

STRATEJİK HEDEF 2.1: İlçemizin
değerlerinin tanıtımını yapmak

---

15.000

15.000

27.000

STRATEJİK HEDEF 2.2: Kooperatifçiliği ve Kadın
İstihdamını Arttırma

---

---

---

8.000

STRATEJİK AMAÇ 3:Üyelerimizin sosyo ekonomik
gelişimine
katkı
sağlamak,
üye
ilişkilerini
güçlendirmek

17.000

19.000

22.000

27.000

STRATEJİK HEDEF 3.1: Üyelerin ihtiyaçlarına göre
eğitimler düzenlemek

12.000

13.000

15.000

18.000

STRATEJİK HEDEF 3.2: Üye ilişkilerini geliştirmek

5.000

6.000

7.000

9.000

STRATEJİK HEDEF 3.3: Üye memnuniyetini arttırmak

---

---

---

---

STRATEJİK
arttırmak

---

---

---

---

17.000

19.000

22.000

27.000

---

----

----

----

19.000

38.000

365.000

62.000

STRATEJİK
HEDEF
iyileştirilmesi

HEDEF

1.5:

Fiziksel

3.4:Odamızın

altyapının

ekonomik

görünürlüğünü

STRATEJİK AMAÇ 4: Karapınar Sanayisinin İhracat
Potansiyelini
artırmak,
istihdam
ihtiyacının
karşılanması için teknik personel yetiştirilmesini
sağlamak, yeni eğitim modelleri ile üretim ve
çeşitliğini sağlamak, Karapınar’da ihtiyaç duyulan
okul binasını ilçemize kazandırmak.
STRATEJİK HEDEF H1.1:
Karapınar’a Okul Yaptırılması

TOBB

TOPLAM
4 YILLIK TOPLAM

Bünyesinde

484.000

2. İZLEME VE DEĞERLENDİRME
Başarımızın takip edilmesi ve sonuçların değerlendirilmesi sistematik ve düzenli olarak
yapılacaktır. İzleme, değerlendirme, hedeflere ulaşılma durumu ve karşılaştırmalar,
Akreditasyon Sorumlusu tarafından hazırlanıp Genel Sekretere 3’ er aylık periyotlar
halinde sunulacaktır.
Genel Sekreter bu raporları Akreditasyon izleme Kurulu ve YK toplantılarına sunacaktır.
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Plan gerçekleşmeleri, zamanlama ve hedeflere uygunluk bakımından incelenecek ve bunun
sonucunda; stratejiler, yıllık performans programı veya iş planları ve faaliyetler planlandığı
şekilde gerçekleşiyorsa; Stratejik amaçlar ve hedeflere ulaşma yolundaki ilerleme
beklentilere uygunsa; plan teyit edilmiş olacak ve uygulama devam edecektir. Buna karşılık
yukarıdaki hususlarda değişiklikler olduğu tespit edilirse, beklenmeyen veya arzu
edilmeyen sonuçlar ortaya çıkarsa veya mevcut stratejik amaçlar ve hedefler
yeterli/gerçekçi değil ise, plan gözden geçirilecek ve ilgili mevzuata uygun olarak Stratejik
Planlama Ekibi tarafından yeniden değerlendirilerek güncellenecek ve Yönetim
Kurulu’nun onayına sunularak yeni şekliyle uygulanmaya devam edilecektir.
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