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Önsöz   
Günümüzde sayıları 12 bin civarında bulunan oda 

ve borsaların, üreticiye ve tüketiciye kurmuş olduğu 

muazzam köprü görevi her yıl kendini daha da 

geliştirerek devam etmekte ve güçlenmektedir. 

Bu manada türk üreticisi ve iş adamlarının global 

dünya pazarında yaşanan üretim savaşlarında daha 

aktif rol almaları ve büyüyen teknolojik gelişmelere 

ayak uydurmalarını desteklemek amacıyla onlara 

her açıdan yardımını esirgemeyen oda ve borsalar, 

görevinlerini layıkıyla sürdürmektedirler.    

Özel sektörün gelişimini teşvik etmek, şirketlerin 

kapasitelerini artırmak, 5174 sayılı Kanun 

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

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

Kahramanmaraş 2 bine yakın üretici şirketiyle; tekstil, metal sanayii, elektrik üretiminde, 

çimento ve kağıt sektöründe Türkiye üretiminde ciddi bir paya sahip olup, son 10 yılda 6,5 milyar 

dolar özel sektör yatırımı yapmış, 150 bin kişilik istihdamı, 5 milyar dolar sanayi üretimi ve 2,5 

milyar dolar dış ticaret hacmine ulaşmıştır.  

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası, yaklaşık 10 bin üye şirketin politika ve yönetim 

bakımından çıkarlarını temsil etmekte, ayrıca ilgili tüm ekonomik konularda bilgi vererek 

tavsiyelerde bulunmakta, mesleki eğitimler sunmakta, deneyimlerin paylaşılması için bir 

platform oluşturmaktadır.  

Bu itibarla, 2019-2022 dönemini kapsayan Stratejik Planımız, ticari ve ekonomik işbirliği için 

önde gelen ağ (network) kuruluşu olmak, iş dünyasının sözcülüğünde lider olmak, bilgi, 

danışmanlık ve eğitim hizmetlerinde etkinliği artırmak, Kahramanmaraş ve ötesindeki Oda 

markasının gücünün ve görünürlüğünün artırılması, üyeleri için mükemmel bir girişimcilik ve 

finansa erişim koordinasyon merkezi olmak, hedefleriyle oluşan bir yapıya sahip olacak ve 

eylemlerimize yansıyacaktır.  

Stratejik Planımızın, Odamıza, tüm bilgi kullanıcılarına ve politika yapıcılarına yararlı olmasını, 

şehrimizin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamasını diliyorum.  
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1. GİRİŞ 

Küresel ekonomik gelişmelere ilişkin göstergeler son zamanlarda olumlu gidişatını bir ölçüde 

korusa da, politik risklerin mevcut görünümü tersine çevirme potansiyelinin gün geçtikçe arttığı 

değerlendirilmektedir. Dünyanın yeni bir tarihsel dönemde olduğu; jeopolitik, siyasi ve ekonomik 

çalkantıların eşliğinde, çok kutuplu yeni bir düzene doğru yol alındığı belirtilmektedir. 

Geçtiğimiz dönemde ticaret savaşlarının küresel boyutta merkezi konumda olmaya devam 

etmiştir. Kasım ayında ABD'de gerçekleştirilecek olan ara seçimlerle birlikte küresel ticaret 

konularının Trump Yönetimi'nin merkezinde kalması beklenmektedir. Böylelikle ABD Başkanı 

Trump, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu toplantısında ABD'nin küreselleşmeye karşı duruş 

sergileyeceğini söyleyerek, korumacı ticaret politikalarının sürdürüleceğine dair açıklamalarda 

bulunmuştur.  

Küresel pazarda yaşanmakta olan rekabet, ticari korumacılık hamlelerinden finansal sıkılaşmaya, 

Suriye merkezli bölgesel sorunlardan petrol ambargolarına kadar birçok gelişmeye etki ederken, 

2008 krizinin onuncu yılında küresel ekonomik gidişata yönelik belirsizlik unsurları büyük oranda 

artmıştır. Son dönemlerde Türkiyeninde içinde bulunduğu ve ekonomimizi derinden etkileyen 

olayların başında da ABD ile yaşanan gerginlikler gelmektedir. Hükümetimizin yinede bu tarz 

tehditler altında yılmadan göstermiş olduğu politik çabaları ve milletine yapmış olduğu birliktelik 

çağrılarıyla adeta ülkeyi tekrar şaha kaldırarak, küllerinden doğmasına sebep olmuştur. 

Bu bağlamda milli ve yerli teknolijinin üretime yaptığı katkıların daha da artıtılması ve böylelikle 

dışa bağlılığın azaltılması yönündeki çalışmalar sayesinde ülkemizin kendine güveni sağlanmış 

olup, özellikle savunma sanayinde çok büyük yatırımların gerçekleştirildiği gözler önüne 

serilmiştir. Bu yatırımlar sayesinde yerli ve milli üretim hamleside gerçekleştirilmektedir. Ancak 

bu güzel gelişmelerin üreticiye bazı sıkıntıları beraberinde getirdiği bir gerçektir. Bu sıkıntıların 

başında ise rakabet anlayışı gelmektedir.   

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

yönelik olarak Türk işletmelerinin rekabet edebilmeleri için uyum yeteneğinin geliştirilmesi 

Türkiye’nin en stratejik ve politik meselelerinden birisi olmuştur. Türkiye, ticaret ve sanayi 

odalarının performansı ve ekonomi yönetiminin yenilikçi ekonomi politikaları ile rekabet 

yeteneğini artırmak ve yapısal dönüşümü sağlamak suretiyle 2023 hedeflerine ulaşabilecektir.  

Hititlerden Osmanlıya, tarihin her döneminde ekonomik kalkınma bakımından önder yerleşim 

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

konumundadır.  

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

uluslararasılaşmayı amaçlamaktadır. Bu doğrultuda hazırlanan Stratejik Plan ile KMTSO kentin 

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

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

amaçlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir. 
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Geleceği tasarlamak ve operasyonel riskleri en aza indirgemek adına KMTSO amaç ve hedeflerini 

uzun süredir sistematik olarak belirlemekte ve eylem planlarını oluşturmaktadır.  

Iç ve dış paydaşlarının görüşlerini dikkate alan, üyelerinin kendilerinden ne istediği sorusuna 

doğru cevaplar verebilen , katılımcı, çağın gereklerine göre kendini yenileyen dinamik yapısı ile 

stratejik planın, KMTSOnun kurumsal kapasitesini artırması hedeflenmektedir. 

2019-2022 dönemini kapsayan KMTSO Stratejik Planı, periyodik olarak gözden geçirme 

çalışmaları ile güncellenecektir.  
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2. STRATEJİK PLAN YAKLAŞIMI 
 

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

çerçevesinde hazırlanmış olan Stratejik Planını 2018 yılında güncelleme çalışmasını başlatmıştır. 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2019-2022 dönemine ilişkin faaliyetlerini kapsayan 

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

şekillenmiştir.  

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

birimlerinden çalışanların yer aldığı 5 kişilik bir stratejik planlama ekibi koordinasyonunda 

hazırlanmasına karar verilmiştir. 

Stratejik planlama ekibi ilk toplantısını 5 Kasım 2018 tarihinde gerçekleştirmiş, bilahare birim 

sorumlularının da içinde bulunduğu geniş katılımlı bir grubun katkılarıyla çalışmalar 

yürütülmüştür. 

Planın hazırlanmasında en önemli kaynaklar olarak görülen strateji çalışmalarında analiz sentez 

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

oluşturulmasına yönelik olarak gerçekleştirilen mevcut durum analizinde, ikincil ve birincil 

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

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

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

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

tespitinde kullanılmıştır. 

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

analiz olarak ele alınmıştır. 

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

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

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

elde edilen veriler de dikkate alınarak analiz yapılmıştır. 

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

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

elde edilen veriler değerlendirilmiştir. 

İç paydaş olarak tüm çalışanlara yönelik anket yöntemiyle SWOT çalışması yapılmış, 26 Kasım 

2018 tarihinde de Oda’nın yönetsel fonksiyonlarını üstlenen çalışanlarının katılımlarıyla, 

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

belirlendiği SWOT analizi çalıştayı gerçekleştirilmiştir. 



 

 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı (2019-2022) 

18.12.2018 

Paydaş analizinin bir diğer ayağını oluşturan dış paydaşların görüşleri de aynı titizlikle ele 

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

belirlenmiştir. Paydaşlar hakkında yapılan önceliklendirme ve değerlendirme çalışmaları 

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

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

anket yöntemiyle SWOT çalışması uygulanmıştır.  

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

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

temellerini oluşturmuştur. Söz konusu çalışmalardan edinilen bilgiler ışığında kurumsal stratejik 

alanlar ve amaçlar belirlenmiştir. 

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

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

stratejik amaçlar ve alt amaçlar belirlenmiş, 18 Aralık 2018 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından 

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

alt amaçlar çerçevesinde yürütülecek faaliyetler ve hedefler belirlenmiş, maliyet öngörüleri 

yapılmıştır. 

 

Şekil 1. Stratejik Yönetim Süreci 
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3. DURUM ANALİZİ 
 

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

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

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

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

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

sırasıyla ele alınmıştır. 

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

kuruluşu etkileyen boyutlarıyla değerlendirilmesi amaçlanmaktadır. Böylece, kurumun geleceğe 

yönelik öngörüleri bu boyutlar çerçevesinde ortaya konulabilmektedir. 

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

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

konjonktürel ekonomik gelişmeler ve beklentiler aşağıda özetlenmiştir. 

 

3.1.1. DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ DURUM VE BEKLENTİLER 

Küresel ekonomide bir süredir etkin olan ve uluslararası finans otoriteleri tarafından 

sürdürülebilir olmadığı dile getirilen iyimser eğilimler, 2018 yılının ilk yarısı boyunca kötüleşmeye 

devam etmiştir. Küresel ekonomide rüzgar Şubat ayından başlayarak tersine dönmüş; küresel 

makroekonomik görünümdeki bozulmadan, diplomatik, siyasi ve jeopolitik gelişmelere kadar 

geniş bir spektruma yayılan risk unsurları, piyasalarda seyreden risk iştahının yerini risk diyetine 

bırakmasına neden olmuştur.  

Küresel ölçekte kırılganlık algısının, gündemden düşmeyen jeopolitik risklerin ve çok boyutlu 

belirsizliğin artmasıyla beraber etkin olan söz konusu risk diyetinin etkileri, tüm dünya 

borsalarına yansımıştır. Nitekim, Dünya Borsalar Federasyonu (WFE) verilerine göre, 2018 Ocak 

ayı sonunda 89.8 trilyon ABD Doları olan dünya borsalarının toplam değeri, Haziran ayının başı 

itibariyle 85.6 trilyon ABD Dolarına gerilemiştir. Söz konusu dönemde dünya borsalarının toplam 

değeri %4.7 oranında azalırken, bu oran 4.2 trilyon ABD Doları tutarında erimeye işaret etmiştir. 

Yılın ikinci çeyreğinde küresel gündeme bomba gibi düşen ve bir önceki analiz raporumuza da 

ismini veren Ticaret Savaşı endişeleri karşısında Çin ve ABD'nin uzlaşmacı geri adımlar atması 

beklenirken, geçtiğimiz dönem boyunca tam aksi yönde gelişmeler yaşanmıştır.  

Trump yönetimi, ABD'de Kasım ayında gerçekleştirilecek olan ara seçimlerden önce korumacı 

söylemlerinin şiddetini arttırarak ticaret savaşının fitilini ateşlemiştir. 6 Temmuz itibariyle ABD 

tarafından Çin malı ithalatlarına yüzde 25'lik gümrük vergisi yürürlüğe girmiş; Çin misilleme 
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olarak kendi pazarına giren Amerikan mallarına aynı büyüklükte bir gümrük vergisiyle karşılık 

vermiştir. Ticaret savaşına yönelik gelişmelerle ABD Doları karşısında baskı altında kalan Çin 

Yuanı Haziran başından bugüne %5'i aşan oranda zayıflamıştır. ABD, Çin'i parasının değerini 

kasıtlı olarak düşürmekle suçlamakta ve ABD'de faizlerin arttırıldığı ortamda ekonominin rekabet 

üstünlüğünü kaybettiğini savunmaktadır. Bu süreçte ticaret savaşı sadece ABD ve Çin ekseninde 

yapılan hamlelerle sınırlı kalmamış, etki alanı Avrupa, Meksika, Kanada ve Rusya tarafından 

yapılan hamlelerle genişlemiştir.  

ABD Başkanı Trump, korumacı politikalarının kapsamını Avrupa'dan ithal edilen otomobiller ile 

de genişleteceğini duyurmuştur. Avrupa Birliği (AB) yönetimi 22 Haziran'dan itibaren ABD'den 

yapılan 3.2 milyar ABD Doları tutarındaki ithalata %25 oranında vergi uygulayacağını duyururken, 

Rusya da son dönemde ABD'ye karşı misillemede bulunacaklarına dair açıklamalar yapmıştır. 

İlerleyen günlerde ise ABD ile AB arasında Mayıs ayından bu yana süren ticari gerilimi görüşmek 

üzere bir araya gelen Avrupa Komisyonu Başkanı Juncker ile ABD Başkanı Trump gümrük 

vergilerinin artırılması yerine düşürülmesi konusunda hemfikir olduklarını duyurmuştur.  

Bu süreçte Avrupa Birliği ile Japonya, dünyanın en büyük serbest ticaret anlaşmasını 17 Temmuz 

2018 tarihinde imzalamıştır. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Jean-

Claude Juncker ile Japonya Başbakanı Shinzo Abe tarafından Tokyo'da imzalanan anlaşma, dünya 

ticaretinin üçte birini oluşturan 650 milyon kişi için serbest ticaret alanı yaratacaktır. Anlaşmaya 

ilişkin Japonya Başbakanı Abe "Korumacılık konusunda yükselen endişeler var ancak ben 

Japonya'nın ve AB'nin serbest ticaret bayrağını taşıyarak dünyaya öncülük etmelerini istiyorum" 

açıklamasında bulunurken; 28 AB ülkesinin liderleri adına açıklama yapan AB Konseyi Başkanı 

Tusk "Korumacılığa karşı olduğumuz mesajını net şekilde gönderiyoruz. AB ve Japonya işbirliği 

için açık olmayı sürdürüyor" diyerek, ABD'nin politikalarına karşı ortak bir tavır sergilendiğini 

açıkça ifade etmiştir.  

Ayrıca Japonya ve Çin de karşılıklı olarak gümrük vergilerini indirmek üzere ticaret anlaşması 

imzalamıştır. Böylesi yapıcı mesajlara ve tarihi anlaşmalara karşın, saldırgan söylemlerin 

misillemelerle etki alanının genişlemesi, küresel denge üzerinde risklerin artacağına işaret 

etmektedir. Nitekim ABD'nin İran'la nükleer anlaşmayı tek taraflı olarak rafa kaldırıp, başta AB, 

Çin ve Türkiye olmak üzere birçok ülkeyi İran'dan petrol almamaları hususunda ayrıca tehdit 

etmesi, küresel konjonktür açısından gerilimi tırmandıran yeni ve büyük bir risk unsuru 

oluşturmuştur. Son olarak ise ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi, ABD Başkanı Trump ve Başkan 

Yardımcısı Pence'in, ABD'li papaz Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde Türkiye'ye geniş çaplı 

yaptırım uygulayacakları şeklindeki tehditkar söylemlerinin ardından, "Türkiye Uluslararası 

Finans Kuruluşları Yasası" adıyla, Türkiye'nin uluslararası kuruluşlardan kredi almasını kısıtlayan 

tasarıyı kabul etmiştir. Tasarı, ABD Hazine Bakanlığı, Dünya Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma 

Bankası ile diğer uluslararası finans kuruluşlarındaki ABD'li yöneticilere, Türkiye'ye yardım 

yapılmasını engellemesi talimatı verilmesini ön görmektedir. 

Dünya Bankası, "Gelgitlerin Dönüşü" başlığıyla yayımladığı Küresel Ekonomik Beklentiler 

raporunun Haziran 2018 sayısında, dünya ekonomisinin son 10 yıldır ilk kez dengeli bir büyüme 

eğilimi yakalamasına karşın artan risklerin istikrarı tehdit ettiğini dile getirmiştir. Özellikle son 
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dönemde artan korumacılığın büyüme beklentilerine yönelik belirsizliği artırdığı vurgulanan 

raporda, "Dünya genelinde tarifelerin mevcut uluslararası kuralların izin verdiği ölçüde 

artırılması, ticarette 2008-2009 küresel finansal krizindekine eşdeğer kayıplara yol açabilir. 

Bunun özellikle gelişen ve yükselen piyasa ekonomileri için ciddi sonuçları olur" uyarısına yer 

verilmiştir. Benzer şekilde Uluslararası Para Fonu (IMF), Dünya Ekonomik Görünüm raporunu 

"Daha Dengesiz Büyüme ve Yükselen Ticaret Gerilimleri" başlığıyla Temmuz ayında 

güncellemiştir. Raporda, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin küresel büyüme beklentileri %3.9 

seviyesinde korunmasına karşın aşağı yönlü risklerin arttığı vurgulanmıştır. Ticaret alanındaki 

gerilimi artıran ve uzun sürme olasılığı bulunan adımların ciddi sonuçları olabileceğine işaret 

edilen raporda, “Bu aksiyonlar, hem kaynak dağılıma yönelik direkt etkileri, hem belirsizliği 

artırması ve yatırımları azaltması dolayısıyla toparlanmayı rayından çıkarabilir ve orta vadeli 

büyüme beklentilerini baskılayabilir” ifadelerine yer verilmiştir. 

Arjantin'in dönem başkanlığında 21-22 Temmuz tarihlerinde Buenos Aires'te düzenlenen G20 

Maliye Bakanları ve Merkez Bankası Başkanları toplantısının sonuç bildirisinde, küresel 

ekonomiye ilişkin başlıca riskler; finansal kırılganlıklar, yükselen ticaret ve jeopolitik gerilimler, 

küresel dengesizlikler, eşitsizlik ve yapısal yavaş büyüme olarak sıralanmıştır. Dünya 

ekonomisinin yüzde 85'ini oluşturan 20 ülkenin temsilcilerini buluşturan toplantının bildirisinde, 

korumacı ticaret politikalardan kaçınılmasına yönelik net bir ibareye yer verilmemesi tepkiye yol 

açmıştır. Bununla beraber, gelişmiş ülkelerin parasal sıkılaştırma adımları dünya ekonomisinin en 

büyük diğer kırılganlık unsuru olmaya devam etmektedir. Amerikan Merkez Bankası (FED) faiz 

artışlarına devam ederken, Avrupa Merkez Bankası (ECB) de varlık alım programını yıl sonunda 

sonlandıracağını açıklamıştır.  

Küresel ekonomiye yön veren üç merkez bankasının bilançolarının toplam büyüklüğü, 13 trilyon 

ABD Doları ile dünyanın ikinci büyük ekonomisi olan Çin ya da tüm Avro Alanı ekonomisinden 

daha büyüktür. Bu bağlamda, piyasalar açısından son derece önemli bir belirsizlik unsuru halen 

ağır borçlu durumda olan küresel ekonominin, yükselen faizler ve geri çekilen teşviklerden 

kaynaklanacak olası sorunların üstesinden nasıl gelebileceği; özellikle gelişmekte olan 

ekonomiler açısından borçlanma maliyetlerinin büyük oranda yükselmesinin nasıl etkiler 

yaratabileceğidir. Parasal sıkılaştırma adımları paralelinde yılın özellikle ikinci çeyreğinde 

gelişmekte olan ülkelere (GOÜ) yönelik sermaye akımlarında düşüş gözlenirken, Türkiye'nin de 

içinde bulunduğu GOÜ piyasaları arasındaki ayrışmanın ilerleyen dönemde daha da 

belirginleşebileceği ifade edilmektedir. 

3.1.2. TÜRKİYE EKONOMİSİNİN DURUMU VE BEKLENTİLER 

Türkiye ekonomisi büyüme hızını yılın ilk çeyreğinde korumuş, zincirlenmiş hacim endeksine göre 

GSYH yıllık bazda %7.4 ile piyasa beklentilerinin üzerinde büyüme göstermiştir. Bu dönemde 

büyümenin seyrinde iç tüketim ve yatırımların olumlu performansı belirleyici olmuş, net dış 

ticaret ise büyümeyi sınırlandırıcı etki yapmıştır. Yılın ikinci yarısında, 2017 boyunca ekonomiyi 

destekleyici yönde hayata geçirilen uygulamaların katkısıyla geçtiğimiz yıl ve bu yılın ilk 

çeyreğinde sağlanan büyüme ivmesinin yakalanmasının kolay olmadığı; ancak büyüme 
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rakamlarının %4.00-%5.00 bandında, görece güçlü olarak tanımlanabilecek seviyelerde 

gerçekleşmesi beklenmektedir.  

Uluslararası derecelendirme kuruluşlarından Moodys'in 7 Mart tarihinde, Standard&Poors'un 2 

Mayıs tarihinde Türkiye kredi notunu düşürmelerinin ardından; Fitch Ratings de 13 Haziran 

tarihinde Türkiye'ye verdiği kredi notunu BB+'dan BB'ye düşürdüğünü, not görünümünü ise 

durağan yerine negatif olarak belirlediğini açıklamıştır. Fitch Ratings'ten yapılan açıklamada, 

enflasyondaki sıçrama ve cari açıktaki artış nedeniyle makro ekonomik istikrar üzerindeki aşağı 

yönlü risklerin kuvvetlendiği ifade edilmiştir. Güçlü dış talep, turizmde devam eden toparlanma, 

altyapı harcamaları ve istihdamdaki artış sayesinde Türkiye ekonomisinin bu sene %4.5 oranında 

büyüme göstermesinin beklendiği belirtilen açıklamada, yüksek dış finansman ihtiyacının Türkiye 

ekonomisini şoklara karşı hassas bıraktığına dikkat çekilmiştir. Türkiye'nin kredi notu, uluslararası 

kredi derecelendirmesi yapan üç büyük kuruluşun ikisinde yatırım seviyesinin ikişer basamak, 

birinde üç basamak altında bulunmaktadır. Yüksek büyüme oranına karşın yüksek enflasyon, 

yüksek cari işlemler açığı, yüksek faizler ve yükselmekte olan bütçe açığı yüksek kırılganlığa 

neden olmaktadır.  

Bu durumda geçtiğimiz dönemde Türkiye varlıklarına yönelik yüksek risk algısı da artmış, öncül 

ve en belirgin etki Türk Lirası'na yansımıştır. Yılın başında 3.80 TL olan USD/TL kuru 25 Temmuz 

itibariyle 4.85-4.90 TL bandına kadar yükselmiştir. 2017 yılında olduğu gibi 2018 yılının ilk 

çeyreğinde de büyüme tüm ana alt sektörler tarafından desteklenmiştir. Bu dönemde büyümeye 

en yüksek katkı turizmdeki toparlanmanın da sonucu olarak hizmetler sektöründen gelirken, yılın 

ilk çeyreğinde hizmetler sektörü %10, sanayi sektörü %8.8, tarım sektörü %4.6 büyüme 

göstermiştir. İnşaat sektöründe büyüme aynı dönemde %6.9 olarak gerçekleşirken, gayrimenkul 

faaliyetlerindeki büyüme %2.9 seviyesinde oluşmuştur.  

2017 genelinde büyümeyi güçlü bir şekilde yukarı çektiği gözlenen inşaat yatırımlarının, 2018 ilk 

çeyrekte de %12.3 oranında artışla büyümeye katkısı sürmüştür. Aynı dönemde konut, konut dışı 

ve altyapı inşaat kalemlerinin tümü genişlemiştir. Ancak özellikle konut sektöründe artan 

stokların, gelecek dönemde inşaat sektörünün büyümeye etkisini baskılama potansiyeli 

taşımaktadır. Türkiye'de 24 Haziran tarihinde gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili 

seçimlerinde; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeniden seçilirken Ak Parti öncülüğündeki 

ittifak da TBMM’de çoğunluk sağlamıştır. 19 Temmuz tarihinde ise, 15 Temmuz 2016'da 

gerçekleştirilen başarısız darbe girişimi sonrası ilan edilen ve 7 defa uzatılan Olağanüstü Hal 

(OHAL) uygulaması sona ermiştir. Avrupa Konseyinden yapılan açıklamada, "OHAL süresinin 

tekrar uzatılmamasından ve bu sürecin sona ermesinden memnuniyet duyuyoruz" denilmiştir. 

Piyasalar üzerindeki seçim belirsizliğinin ortadan kalkmış olması, OHAL'in sona ermesi ve 

ekonomik ajandaya ilişkin iyimser beklentilerin etkisiyle, ilerleyen haftalarda TL varlıklar 

toparlanma eğilimi göstererek diğer GOÜ piyasalarından pozitif ayrışmıştır.  

Bu süreçte iş dünyasında ve yatırımcılar nezdinde, ekonomi kurmayları başta olmak üzere 

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk kabinesine ilişkin gelişmeler ve verilen mesajlar 

yakinen takip edilmiştir. Yeni dönemde ekonominin tek elde toplanması memnuniyet yaratmış; 

kabinenin açıklanmasının ve Fitch not indiriminin ardından ise satışlar hızlanmış; Bakan 
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Albayrak'ın verdiği piyasa dostu mesajlar, ekonomi yazarları ve bankacılar ile iş dünyası 

temsilcileriyle yaptığı istişare toplantıları ve yapısal reform içeren kapsamlı bir ekonomik paketin 

Ağustos ortasına kadar açıklanacağı beklentisiyle piyasalar bir miktar toparlanmıştır.  

Orta vadede ekonomik gidişat ve piyasalar için kritik faktörün, ekonomi politikasının nasıl 

şekilleneceği; kamuoyunu ve piyasaları ikna edebilecek, bozulan Türkiye algısını düzeltebilecek 

etkin bir yol haritası ile yeni Orta Vadeli Program (OVP) ve reform süreci olduğu ifade 

edilmektedir. Yüksek seyreden ekonomik büyümeye karşılık cari açık ile bütçe açığının artması, 

enflasyondaki hızlı yükseliş eğilimi ve Türk Lirası'nda hızlı değer kaybı mevcut büyüme odaklı 

politikanın sürdürülebilirliği bakımından tartışmalara yol açmaktadır.  

Özellikle dış piyasalarda para ve yatırım iştahının azaldığı, risklerin çok yönlü olarak arttığı 

mevcut ortamda, ekonominin aşırı ısındığına dair yorumlar yapılmakta olup, çarenin de kısa 

dönemli tedbirler değil, etkin yapısal reformlar olduğu belirtilmektedir. Türkiye ekonomisinin bir 

süredir içinde bulunduğu, büyümeyi desteklemek ile kur dalgalanması, enflasyon ve açıkları 

önlemek arasındaki yol ayrımının, kalıcı toparlanmaya geçit vermeyen bir fasit daire haline 

geldiğini belirtenler çoğunluktadır.  

Yaygın piyasa görüşü, yeni ekonomi yönetiminin cari açıkla ve enflasyonla mücadeleye öncelik 

vermesi yönündedir. Bu bağlamda, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın (TCMB) sıkı para 

politikasının sürdürülmesine ek olarak, büyümeden bir süre feragat edilmesi, sıkı maliye 

politikası uygulanarak ekonomide bir miktar soğumaya izin verilmesi gerektiği ekonomistlerce 

ifade edilmektedir. Böylesi bir politikanın Türkiye ekonomisinin kırılganlıklarını azaltacağı ve 

güven tesis edeceği değerlendirilmektedir.  

Diğer taraftan, TCMB Para Politikası Kurulu'nun (PPK), 24 Temmuz tarihinde, yeni ekonomi 

yönetiminde yaptığı ilk toplantıda, sıkı para politikasının uzun müddet korunması gerekebileceği 

belirtilmiş, ancak politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faizi beklentilerin aksine ek bir 

adım atılmayarak %17.75'te sabit tutulmuştur. Kararın ardından ekonomistler, TCMB'nin 

açıklama metninde enflasyon kaygısının açık bir şekilde hissedildiğini; bu kaygıya rağmen faiz 

adımı atılmamasının ise yılın ikinci yarısında büyümeye dair risklerin enflasyon endişesinin önüne 

geçtiğine işaret ettiğini belirtmiştir. 

Küresel ekonominin yılın devamındaki seyrinde jeopolitik risklerin artan oranda belirleyici olmayı 

sürdürmesi beklendiğinden, başat risk merkezlerinin ortasında yer alan Türkiye açısından piyasa 

koşulları zorlayıcı olabilecektir. Geçtiğimiz dönemde gerilimin kimi zaman tırmandığı Türkiye-

ABD, Türkiye-Rusya ve Türkiye-AB diplomatik ilişkileri ile yurt içinde izlenen diğer politik ve 

ekonomik gelişmeler de piyasa dinamikleri üzerinde belirleyici olmayı sürdürecektir. Yüksek dış 

finansman ihtiyacı nedeniyle yurtdışı fon girişlerinin büyük önem taşıdığı Türkiye ekonomisi için, 

önümüzdeki dönemde etkinlikle gerçekleştirilecek yapısal reformlar dışında iç ve dış siyasette 

normalleşme sürecinin önem taşıdığı uzun süredir ifade edilmektedir.  

Bu açıdan, geçtiğimiz haftalarda Hollanda ile diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda 

mutabık kalınması, ardından Almanya ile ilişkilerin normalleşmesi yönünde adımlar atılması 

memnuniyet verici olmuştur. Almanya, Türkiye'ye yönelik ihracat kredi garantisini 1.5 milyar 
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Euro ile sınırlayan, 2017'de aldığı kararı yenilemeyerek, sınırlamayı kaldırmıştır. Hermes garantisi 

olarak adlandırılan söz konusu sistem, yurtdışından alacaklarını tahsil edemeyen Alman ihracatçı 

şirketlerin karşılaşabilecekleri zararları telafi etmektedir.  

Bankacılar, yurtdışı fonlamaya ihtiyaç duyan Türkiye ekonomisi için Avrupa ile ilişkilerin 

normalleşmesinin pozitif yansıyacağını belirtmektedir. Dış siyasette yeni döneme ilişkin, Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, AB üyeliğine yönelik, insan hakları ve demokrasi yolunda reformların 

kararlılıkla sürdürüleceğini; yeni dönemde temel esasın, girişimci ve insani bir dış politika 

yürütülmesi olacağını ifade etmiştir.  

Yılın devamında politik ve jeopolitik konjonktür ile gelişmiş ülke merkez bankalarının para 

politikaları yakından izlenmeye devam edilecektir. Yurtiçinde yaklaşan 2019 yerel seçimleriyle 

politik konuların gündemde yeniden ağırlık kazanması, ticaret ve kur savaşları ile jeopolitik 

risklerin çok yönlü olarak artması ve küresel mali piyasalardaki dalgalanma ile sermaye 

akımlarında muhtemel ivme kayıpları başat risk unsurları arasında olacaktır.  

Önümüzdeki ayların kritik önem teşkil ettiği belirtilmektedir. Piyasada nakit dönüşünün azaldığı, 

beklegör stratejisinin ağırlık kazandığı bu dönemde iş dünyasının öncelikli talebi; çok uzun 

süredir siyasetin öncelik taşıdığı gündemde artık önceliğin ekonomiye gelmesidir. Hükümetin 

ilgili kesimlerle görüşerek ortaya koyacağı orta vadeli plan (OVP) ve orta vadeli mali plan (OVMP) 

özellikle finansal piyasalara rahat bir nefes aldıracak, finans kesimi ile uyumlu kamu ve özel 

kesimin ortak politika ve eylemleri bu endişeleri hızla ortadan kaldıracaktır. 

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

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

organizasyon yapısına ve yetkinliklere yer verilmiştir. 

 

3.2.1. KURUM İÇİ ANALİZ 

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

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

yönlerin belirlenmesi ve değerlendirilmesidir. Kurum içi analiz kaynak ve yetkinliklerin 

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

yapımız ve kaynak ve yetkinliklerimiz başlıkları altında ele alınmıştır.  

 

3.2.1.1. ORGANİZASYON YAPISI 

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

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

 Oda Meclisi 

 Yönetim Kurulu 

 Disiplin Kurulu 

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

 

 
Şekil 2. Temsil ve Hiyerarşi 

 

 

 
Şekil 3. Genel Çalışma Sistem 

Üyeler 
Meslek 

Komiteleri 
Disiplin 
Kurulu 

Meclis 
Yönetim 

Kurulu 
Genel 

Sekreterlik 

YÖNETİM KURULUNCA 
İCRAATLARIN 

GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 
VE PROJELERİN 

HAYATA GEÇİRİLMESİ 

MECLİS TARAFINDAN GELEN 
KONULARIN POLİTİKA VE 

STRATEJİYE 
DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

MESLEK KOMİTELERİNCE SEKTÖREL SORUN VE 
İHTİYAÇLARIN SOMUTLAŞTIRILMASI 

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

2018 Aralık ayı itibari ile 5.933’u faal, 3.619’i gayri faal olmak üzere 9.552 üyesi bulunmaktadır. 

Tablo 1. 01 Aralık 2018 İtibari İle Üye Dağılımları 

 FAAL ÜYE 
FAAL 

OLMAYAN 
ÜYE 

FAAL 
OLMAYAN 
ÜYE ORANI 

(%) 

TOPLAM 

Anonim Şirket 1.001 160 14 1.161 

Limited Şirket 2.975 1.562 34 4.537 

Şahıs Şirketi 1.808 1.705 48 3.513 

Kooperatif 147 130 47 277 

Kollektif Şirket 2 62 97 64 

TOPLAM 5.933 3.619 240 9.552 

 

3.2.1.3. İNSAN KAYNAKLARI                                                                                                                                                                                                           

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

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

ülke bireylerini mutlu kılabilmektedir. 

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

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

değerlendirmektedir.  

Oda içindeki görevlerin yetkin çalışanlar tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla, görevlerin 

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

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

katılımlarını sistemli ve olabildiğince ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmek, aynı zamanda 

kişisel gelişimlerini desteklemek üzere “Performans Değerlendirilmesi Sistemi” kurulmaktadır.  

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nda Aralık 2018 itibarıyla 32 çalışan görev yapmaktadır. 

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

oranı  %46,8, 6 ila 10 yıl olanların oranı %21,8, 11–15 yıla kadar olanların oranı ise %15,6 16-20 

yıl olanların oranı %12,5 ’dir. Buradan da Odadaki personelin konularında tecrübeli bir yapıda 

olduğu anlaşılmaktadır.  
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Tablo 2. Hizmet Yılına Göre Personel Durumu 

HİZMET YILI PERSONEL Payı (%) 

0-5 Yıl 15 46,8 

6-10 Yıl 7 21,8 

11-15 Yıl 5 15,6 

16-20 Yıl 4 12,5 

21 Yıl ve üzeri 1 3,1 

TOPLAM 32 100 

 

Odamızdaki personelin eğitim durumları değerlendirildiğinde, personelin %56’unun fakülte, 

%15’inin Yüksekokul, %18’ünün ise lise mezunu olduğu görülmekltedir. Buradan da eğitim 

seviyesi göz önüne alındığında kurumumuz çalışanlarının  %81 gibi yüksek oranda üniversite 

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

Tablo 3. Eğitim Durumuna Göre Personel Dağılımı 

EĞİTİM DURUMU PERSONEL Payı (%) 

İLKÖĞRENİM 0 0 

LİSE 6 18,7 

YÜKSEKOKUL 5 15,6 

FAKÜLTE 18 56,2 

YÜKSEKLİSANS 3 9,3 

DOKTORA - - 

TOPLAM 32 100 
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Tablo 4. Kadrosuna Göre Personel Dağılımı 

KADRO   ÇALIŞAN SAYISI 

GENEL SEKRETER 1 

GENEL SEKRETER YRD. 2 

MUHASEBE 2 

BİLGİ İŞLEM 1 

İDARİ İŞLER 1 

TİCARET SİCİL  MÜDÜRÜ 1 

TİCARET SİCİLİ MÜD.YRD. 1 

TİCARET SİCİLİ PERSONELİ 5 

DIŞ TİCARET UZMANI 1 

MAKİNA MÜHENDİSİ 2 

PİYASA TETKİK MEMURU 1 

EVRAK KAYIT MEMURU 1 

K BELGESİ SORUMLUSU 1 

K BELGESİ PERSONELİ 1 

BASIN YAYIN 0 

HALKLA İLİŞKİLER – BAŞKANLIK ÖZEL KALEM 1 

PROJE YÖNETİCİSİ 1 

EXPER 2 

MESLEK KOMİTE SORUMLUSU 1 

AR-GE İSTATİSTİK 1 

DANIŞMA MEMURU 1 

ÇAYCI 1 

ŞOFÖR 2 

PAZARCIK TEMSİLCİSİ 1 

TOPLAM 32 
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3.2.1.4. GELİR-GİDER DURUMU 

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

sıralanmıştır. Yıllık aidat toplam gelirler içerisinde %34,1 oranla en büyük gelir kalemi olmaktadır. 

Munzam aidat ise %27.7 oran ile aidat gelirlerini takip etmektedir.  

Tablo 5. Yıllara Göre Gelirler 

 
Kayıt 
Ücreti 

Yıllık Aidat 
Munzam 

Aidat 
Hizmet 
Gelirleri 

Belge 
Bedelleri 

Kira 
Gelirleri 

Sair 
Gelirler 

Toplam 

2014 334.895 1.867.457 1.239.221 533.798 141.844 700 496.228 4.614.143 

2015 450.290 1.701.709 1.460.575 590.860 226.515 1.600 1.128.619 5.560.168 

2016 433.875 2.359.156 1.497.822 738.126 80.681 550 871.827 5.982.037 

2017 256.495 1.636.275 1.502.818 924.575 826.916 9.750 121.353 5.278.182 

Toplam 1.475.555 7.564.597 5.700.436 2.787.359 1.275.956 12.600 2.618.027 21.434.530 

 

Tablo 6. Yıllara Göre Giderler 

 
Sair 

Giderler 
Personel 
Giderleri 

Hizmet 
Giderleri 

Çeşitli 
Giderler 

Vergi, 
Resim ve 

Harç 
Giderleri 

Finansman 
Giderleri 

Toplam 

2014 122.468 1.302.147 890.411 1.596.166 13.036 13.223 3.937.451 

2015 89.417 1.711.708 873.725 959.692 34.476 7.755 3.676.773 

2016 312.743 2.001.982 1.356.232 784.663 48.357 8.366 4.512.343 

2017 0 1.945.692 1.518.749 1.422.818 57.706 9.673 4.954.638 

Toplam 524.628 6.961.529 4.639.117 4.763.339 153.575 39.017 17.081.205 

 

Tablo 7. Yıllara Göre Gelir/Gider Karşılaştırması 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 GELİRLER GİDERLER FARK 

2014 4.614.143 3.937.451 676.692 

2015 5.560.168 3.676.773 1.883.395 

2016 5.982.037 4.512.343 1.469.694 

2017 5.278.182 4.954.638 323.544 

TOPLAM 21.434.530 17.081.205 4.353.325 
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Üyelik yıllık aidat ve munzam aidat tahakkuk tahsilât tablosu incelendiğinde 2014 yılında tahsilat 

oranı %82,6 iken 2015 de bu oranın %72,2 ‘e düştüğü görülmektedir. 2016 da tahsilat oranının 

daha da düşerek %51,7 ‘de seyretmektedir, 2017 yılında ise %57,8 ‘dir bu oran bir yıl önceki 

orana göre yükseldiği görülmektedir. Seçim dönemi ve Af dönemi hariç genel tahsilât oranına 

bakıldığında ortalamanın %66 olduğu görülmektedir.   

Tablo 8. Yıllara Göre Aidat Tahakkuk ve Tahsilatları 

 TAHAKKUK TAHSİLAT TAHSİLAT ORANI (%) 

2014 3.619.881 2.992.254 82,6 

2015 4.435.354 3.203.236 72,2 

2016 5.309.507 2.748.348 51,7 

2017 5.230.287 3.025.793 57,8 
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3.2.2. PAYDAŞ ANALİZİ 

Başlıca amacı, Kahramanmaraş ekonomisinin sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme yapısına 

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

ve uluslararası piyasalarda artırmalarına yardımcı olmak olan Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi 

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

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

büyükşehir olmasıyla birlikte, modern şehircilik uygulamalarının geliştirilerek Kahramanmaraş’ın 

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

işbirliği ve koordinasyonunun kalitesine bağlı bulunmaktadır.  

Bu çerçevede, Odamızın 2019-2022 dönemine ilişkin Stratejik Planlama çalışmalarında tüm 

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

refahının artırılması bakımından, Odamızın önümüzdeki dönemde gerçekleştireceği faaliyet ve 

projelerinin niteliğini belirleyici niteliktedir.  

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

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

hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için yararlanıcıların 

taleplerinin bilinmesi gerekmektedir. Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin 

yapılması önem arz etmektedir. 

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

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

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

Oda’nın paydaşları olarak belirlenmiştir.  

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

sınıflandırılmıştır. Bu sınıflandırma, farklı paydaş grupları arasındaki ilişkilerin doğru 

kurulabilmesini ve Oda’nın faaliyet gösterdiği çevrenin tanımlanabilmesini sağlamaktadır. 

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

almaktadır. 
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Tablo 9. Paydaş Tablosu 

İÇ PAYDAŞLAR TEDARİKÇİLER MÜŞTERİLER DIŞ PAYDAŞLAR 

Meslek Komiteleri 
Danışmanlar/ 
Danışmanlık Şirketleri 

Oda Üyeleri  TOBB 

Meclis Üyeleri  
Bilişim ve Yazılım 
Şirketleri 

Bilgi Kullanıcıları 
Ticaret ve Sanayi 
Odaları 

Yönetim Kurulu 
Temizlik ve Güvenlik 
Şirketleri 

Araştırmacılar  Ticaret Borsaları 

Disiplin Kurulu Yemek Şirketleri Politikacılar 
Valilik ve Bağlı 
Kurumları  

Çalışma Komiteleri Teknik Servisler Şehir Plancıları Ticaret Bakanlığı 

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

  
Gazeteciler/Köşe 
Yazarları 

Hazine ve Maliye 
Bakanlığı 

   
Aile, Çalışma ve 
Sosyal Hizmetler 
Bakanlığı 

   
Enerji ve Tabi 
Kaynaklar B. 

   
Çevre ve Şehircilik 
Bakanlığı 

   Milli Eğitim Bakanlığı 

   Diğer Bakanlıklar 

   Kalkınma Ajansları 

   Belediyeler 

   Üniversiteler 

   
Teknoloji Transfer 
Ofisleri 

   Teknokentler 

   KOSGEB 

   TÜBİTAK 

   TÜİK 

   Türk Patent Enstitüsü 

   
Türk Standartlar 
Enstitüsü 
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   İŞKUR 

   Avrupa Komisyonu 

   
Sektörel Sivil Toplum 
Kuruluşları 

   Mesleki Kuruluşlar 

   İhracatçı Birlikleri 

   
Organize Sanayi 
Bölgeleri 

   Basın Kuruluşları 

   Sendikalar 

   Finans Kurumları 

   
Uluslararası 
Kuruluşlar 

 

3.2.2.1. İÇ PAYDAŞ ANALİZİ 

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

Oda üyelerine ve Oda personeline yönelik anket uygulaması gerçekleştirilmiştir.  

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

çalışanlarından oluşan iç paydaşların analizinde üye statüsünde bulunanlar üyelere yönelik 

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

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

anket formu aracılığı ile uygulama yapılmıştır.  

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

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

ve önerileri sorulmuştur. 

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

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

Dış paydaşlar konusunda titizlikle yürütülen çalışmalar kapsamında Kahramanmaraş Ticaret ve 

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

hazırlanarak uygulama yapılmıştır.  

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

ve mesleki kuruluşlara farklı anket formları gönderilmiştir.  

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

farklı olabilmektedir. Paydaş görüşlerinin alınmasında ve plana yansıtılmasında etkinlik sağlamak 

üzere paydaşların önceliklendirilmesi gerekmektedir. Paydaşların önceliklendirilmesinde; 

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

paydaşın beklenti ve taleplerini karşılama konusuna verdiği önem dikkate alınmıştır. 

 

3.2.3. GZFT (SWOT) ANALİZİ 

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

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

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

yönleri ortaya konulmuştur. 

Durum Analizi kapsamında gerçekleştirilen çevre analizi ve içsel analiz çalışmalarından elde 

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

çevreden kaynaklanan fırsat ve tehditler saptanmıştır.  

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

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

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

yüksek olarak belirlenen faktörlere aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 
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Güçlü 
Yanlar 

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odasının uzun bir tarihi geçmişinin olması 

Üyelerle güven ve saygıya dayalı bir ilişkinin mevcut olması 

Meclis, Yönetiminin ve personelinin  gelişmeye, yeniliğe açık olması 

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

TOBB yüksek istişare ve danışma konseylerinde temsil ediliyor olması 

Sosyal sorumluluk çerçevesinde eğitime destek olunması  

Üyelerimizin taleplerinin aksatılmadan yapılmaya çalışılması 

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

Üye sayımızın her yıl artış göstermesi 

Odamızın ISO 9001: 2015 KYS belgesine sahip (TRB) olması, 

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

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

Proje üretme ve yönetimi konusunda tecrübe ve bilgi birikimine sahip olması 

Web sitemizde Kariyer bölümü olması 

Sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle güçlü ilişkileri 

Genel arşiv odasının mevcut olması 

Dijital arşiv sisteminin olması 

Zayıf 
Yanlar 

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

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

Kahramanmaraş’ın Ekonomik tarihini gösteren materyallerin bulunmaması  

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

Üyeye sunulan hizmetlerin yeterince bilinmemesi 

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

Hizmet binasının fiziksel eksiklikleri 

Aidat tahsilat oranımızın düşük olması 

Lobi faaliyetlerinden yeterince etkin sonuç alınamaması 

Kapalı otopark alanının olmaması 

Oda performans yönetim ve kıyaslama sisteminin bulunmaması  

Personele yönelik ödül-teşvik sisteminin olmaması 

Süreli yayın yapılamıyor olması 

KMTSO yerini gösteren  şehir içi levhalarının olmaması   

Oda personeli ile sorunların ve çözümlerin tartışıldığı düzenli toplantılar yapılamıyor olması 

Web sitemizde sektör sorunlarına yönelik bölümün olmaması 

Üye memnuniyet sisteminin (ISO 27001 ÜMYS)olmaması 
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Fırsatlar 
Yeni organize sanayi bölgeleri için yapılan çalışmalar 

Kentsel rekabet bakımından Büyükşehir kültürünün bütüncül çözümleri üretme kapasitesi 

Üniversite öğrenci sayısının artış eğiliminde olması 

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

Lojistik merkezi çalışmaları ve beraberinde oluşacak lojistik sektörü  

Hızlı tren projesinin Kahramanmaraş’ı kapsaması   

Germanicia Antik Kentinin turizm potansiyeli  

Kentsel rekabet bakımından kentsel dönüşüm projelerinin gündemde olması  

AB ve Kalkınma Ajanslarının kurumlara ve işletmelere yönelik proje desteklerinin artması  

Makro enerji yatırımlarının (termik santrali) gündemde bulunması 

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

Fuar organizasyonu konusunda kurumsal kapasite ve kültürünün gelişmekte olması 

Fuarlara katılım kültürünün artması ve organizasyon kabiliyetinin gelişmesi 

Şehir kimliği kültürünün gelişmekte olması 

Tarihi binaların turizme kazandırılması konusunda kurumsal kapasite oluşması  

Tehditler 
Ortadoğuda’ki iç karışıklıkların oluşturduğu belirsizlik ortamı 

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

Yeni yatırım alanları üretilmesi konusunda bürokratik engellerin olması 

Üyelerimizin kurumsallaşma ve uluslarasılaşma konusunda global ekonomiye uyum yeteneğinin düşük olması 

İlimizin net göç veren iller arasında olması dolayısıyla işgücü piyasasının zayıflaması 

Sosyal yardımların işgücüne katılımı azaltması 

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

İlimizin sosyal sermaye bakımından geri kalmış olması 

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

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

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

Şehir merkezinin dışında ticaret/alışveriş alanların oluşturulmaması 

Koordinasyon konusunda kurumsal kültür ve teknik kapasitenin yetersiz olması 

Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi çalışmalarının yetersiz olması 

Teknik üniversite bulunmaması ve teknik işgücü yetersizliği 

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

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

4.1. VİZYON 
İş dünyasının sesi olarak Kahramanmaraş’ta ekonomik refahın ve yaşam kalitesinin artırılması 

için hizmet etmek. 

4.2. MİSYON 
 
Kahramanmaraş’ı Türkiye’nin en güçlü üretim merkezlerinden birisi haline getirmek hedefiyle, 
üyelerimize maksimum değer sağlayarak Kahramanmaraş tüccar ve sanayicisinin yüksek katma 
değer üretmesine, rekabet gücünün artırılmasına katkıda bulunmak ve başta ilimiz olmak üzere 
ülkemizin ekonomik, teknolojik, sosyal ve kültürel gelişiminde itici güç oluşturmak. 

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

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

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

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

Belirtilen analizler sonucunda Stratejik Plan ekibi koordinasyonunda belirlenen öncelik alanları, 

stratejik hedef ve bu hedeflere ulaşılmasını sağlayacak faaliyetler tespit edilmiştir. Yönetim 

Kurulu tarafından da benimsenmiş olan öncelik alanları, stratejik hedefler ve faaliyetler yıllık 

olarak planlanmış ve ekte yer verilmiştir. 
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5. MALİYETLENDİRME  
 

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

stratejik hedefleri gerçekleştirmek amacıyla yürütülecek faaliyetlerin gerektirdiği maliyetlerin 

ortaya konulmasıdır.  

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

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

kullanılması, daha etkin finansal yönetim ve nakit akışı sağlanabilecektir.  

Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın hedefler doğrultusunda gerçekleştirilecek 

faaliyetlerin birimlerin iş planlarına dahil edilmesi ile kaynak ihtiyacı birimler bazında 

belirlenmektedir.  

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

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

İzleme ve değerlendirme stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve 

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

ve hedeflerin uygunluğunun analizidir.  

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

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

KMTSO Akreditasyon İzleme Kurulu tarafından izlenmekte olan Oda Akreditasyon Sistemi 

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

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

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

görüşülerek gerekli tedbirlerin alınması sağlanacaktır.  

 

 

 

 


