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BÖLÜM 1: GİRİŞ  

Soma Ticaret ve Sanayi Odası önceliğini, rekabet gücü daha yüksek bir Türk sanayine ulaşmak olarak 

benimsemiştir. Bu doğrultuda hazırlanan Stratejik Plan ile Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nın Türk sanayisine yön 

veren ve ülke kalkınmasına destek olan bir kurum olması amaçlanmıştır.  

Gelecek odaklı bakış açısına sahip olan Soma Ticaret ve Sanayi Odası, amaç ve hedeflerini uzun süredir 

sistematik olarak belirlemekte ve “Çalışma Programları”na yansıtmaktadır. Stratejik planın temellerinin atıldığı 

bu çalışmalar, Oda’nın faaliyetlerini, geliştirilen hizmetlerini ve ortaya konulan yaklaşımını açıklaması adına 

önemlidir.  

İçeriği ve kapsamı, Oda akreditasyon kılavuzunun öngördüğü şekilde hazırlanan “Soma Ticaret ve Sanayi Odası 

Stratejik Planı”nda, stratejik amaçlar ve alt amaçlar ayrıntılı bir şekilde işlenmektedir.  

Paydaşlarının görüşlerini dikkate alan, katılımcı, çağın gereklerine göre kendini yenileyen dinamik yapısı ile 

stratejik planın, Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurumsal gelişimine destek olması hedeflenmektedir.  

2018-2022 dönemini kapsayan “Soma Ticaret ve Sanayi Odası Stratejik Planı”, sürekli olarak gözden geçirilerek 

gerekli güncellemeler yapılacaktır. 
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BÖLÜM 2: STRATEJİK PLANLAMA YAKLAŞIMI  

Soma Ticaret ve Sanayi Odası Yönetimi, TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi çerçevesinde hazırlanmış olan 

Stratejik Planını 2018 yılında güncelleme çalışmasını başlatmıştır. Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nın 2018-2022 

dönemine ilişkin faaliyetlerini kapsayan planda, Oda’nın stratejik planlama yaklaşımı misyon, vizyon ve temel 

değerlere göre şekillenmiştir. Çalışmanın kısa süre içinde 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 08 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirmiş, bilahare Genel Sekreterlik ve 

şube yöneticilerinin de 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, 15 Nisan 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.  

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. Ayrıca, dış paydaşlar ile 

15 Nisan 2018 tarihinde 2 ayrı grup olarak yapılan odak grup çalışmaları sonucunda, diğer kurumların 

gözünden Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nın analizi yapılmış ve plana kaynak teşkil edecek önemli girdiler elde 

edilmiştir.  

İç ve dış paydaşlar ile gerçekleştirilen SWOT analizleri ve 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, 19 Mart 2018 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından gözden geçirilmiştir. İç paydaşlarla yapılan ortak 
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çalışma sonucunda stratejik amaçlar ve alt amaçlar çerçevesinde yürütülecek faaliyetler ve hedefler 

belirlenmiş, maliyet öngörüleri yapılmıştır. 

BÖLÜM 3: DURUM ANALİZİ  

Stratejik planlama sürecinin ilk adımı olan durum analizinde “neredeyiz?” sorusuna cevap vermek 

amaçlanmaktadır. Bu kapsamda durum analizi, kurumun içerisinde bulunduğu ve öngörülerini şekillendirmede 

yol gösterici olan “Çevre Analizi”, kurum içi kaynaklar ile Odanın stratejilerini belirlemede önemli bir hareket 

noktası olan paydaş analizlerini içeren “İçsel Analiz” ve tüm bulgular ile şekillendirilen “GZFT (SWOT) Çalışması” 

sırasıyla ele alınmıştır. 

 

3.1. ÇEVRE (DIŞ FAKTÖRLER) ANALİZİ  

Çevre analizinde, bölgemizdeki, 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 temel eğilimler ve sorunlar, Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nın stratejilerinin belirlenmesine bir 

etken olarak ortaya çıkmaktadır. Dünyadaki ve Türkiye’deki konjonktürel ekonomik durum ve beklentiler 

aşağıda özetlenmiştir.  

 

3.1.1. Dünyadaki Durum ve Beklentiler  

Avrupa Birliği Komisyonu, 2008 yılında “Önce Küçük Olanı Düşün” sloganı ile tanınan “Avrupa için Küçük 

İşletmeler Yasası”nı ilan etmiştir. KOBİ’lerin üzerindeki bürokratik ve finansal yüklerin azaltılması, girişimciliğin 

ödüllendirilmesi, her türlü yenilikçiliğin ve KOBİ’lerin becerilerinin geliştirilmesi için üye ülkelere tavsiyeler 

niteliği taşıyan bu yasa KOBİ’lerin rekabetçiliğini ve ekonomide yarattıkları katma değeri artırıcı bir dizi prensip 

içermektedir. Yasada yer alan prensiplerin ülkemizde tanıtılması ve bu kapsamda yapılacak düzenlemeleri ve 

uygulamaları teşvik etmesi amacıyla 2011 yılında 2011/6 sayılı Başbakanlık Genelgesi yayımlanmıştır. Bu 

geneldeki prensiplerle paralel olarak DPT, KOSGEB ve Kalkınma Ajansları arasında yapılan işbirliği protokolleri 

bölgesel kalkınmaya ve KOBİ’lerin rekabet güçlerini artırmaya yönelik çalışmalara hız vermiştir. Mevcut 

politikalar, düzenlemeler ve uygulamalar KOBİ’ler başta olmak üzere girişimcilik ve yenilikçiliğe ayrılan 

desteklerin arttığını göstermektedir. Onuncu Kalkınma Planı’nda girişimcilik ekosisteminin kuvvetlendirilmesine 

yönelik yapılan vurgular bu alandaki teşvik mekanizmalarının ve uygulamalarının devam edeceği yönünde 

yorumlanabilir. Bu durum üyelerimizin içinde bulundukları iş ortamını iyileştirici ve ticari başarılarını artırıcı 

olumlu bir akım olarak öne çıkmaktadır. Hükümetin Dokuzuncu ve Onuncu Kalkınma Planları çerçevesinde Ar-

Ge’ye ayrılan kaynakları artırması ve Ar-Ge ve teknoloji yatırımlarını teşvik etmesi de yine bu alanlarda 

faaliyetlerini sürdüren üyelerimizin rekabet güçlerini artırıcı bir politik ortam yaratmaktadır. Özellikle teknoloji 

tabanlı firmalarda başlangıç sermayesi desteklerinin yaygınlaştırılması ticari etki alanlarını genişletmek isteyen 

üyelerimiz ve gelecekte üyemiz olacak yerel girişimciler için itici bir güç teşkil etmektedir. Fakat coğrafi olarak 

bir yandan ekonomik sorunlarla mücadele eden Avrupa Birliği, diğer yandan siyasi istikrarsızlığın hüküm 

sürdüğü Orta Doğu ve Kuzey Afrika’nın ortasından konumlanmış olmamız, üyelerimizin ticari faaliyetlerini ve 

ülkemize yapılacak yatırımları olumsuz etkileyebilir. Uluslararası ilişkiler bağlamında önümüzdeki yıllarda 

Türkiye’nin içinde bulunduğu bölgede siyasi çatışmaların devam edeceğini söyleyebiliriz. Tüm dünyada yaşanan 

belirsizlik durumunun üstesinden gelebilmek için bölgesel ittifakların (AB gibi) dışında kalmamak ve 

küreselleşme sürecine adapte olmak için yeni politikalar üretilmelidir. İç ve dış siyasi istikrarsızlığın, ekonomik 

istikrarın önüne set çekmemesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Fakat Onuncu Kalkınma Planı’nda Avrupa 

Birliği’ne tam üyelik hedefine yapılan vurgunun bulanıklaşması, Planda Avrupa Birliği’nin bir kriz bölgesi olarak 

ele alınması ve Birliğin geleceğinin tartışmalı olduğuna vurgu yapılması önümüzdeki dönemde AB perspektifinin 

zayıflayacağı yönündeki beklentiyi güçlendirmektedir. Yine Onuncu Kalkınma Planı’nda, diğer planlarda eşi 
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görülmemiş bir şekilde, Türkiye’nin uluslararası kalkınma işbirliklerindeki mevcut konumu ekseninde yapılan 

analizler ve bölge ülkeleri ve bölgesel oluşumlarla ilişkilerinin artırılması yönünde yapılan vurgu Türkiye’nin 

küresel ekonomik platformlarda çok taraflı olarak çalışma planlarını ortaya koymaktadır. Türkiye’nin bu 

bağlamdaki planlarının yanı sıra, Türkiye-AB eksenindeki bu gelişmelerin yanı sıra, olası bir AB-ABD Serbest 

Ticaret Anlaşması’nın Türkiye için olası sonuçları da göz önünde bulundurulması gereken küresel boyutta 

politik bir faktördür. 

 

3.1.2. Türkiye'deki Durum ve Beklentiler 

Genel kanı odur ki Türkiye son yıllarda çok ciddi bir ekonomik başarı yakalamıştır. Ulusal gelir ve ihracat hızla 

artmış, enflasyon ve bütçe açıkları kontrol altına alınmış, kamu borcunun ulusal gelire oranı azalmıştır. 

Türkiye’de cari fiyatlarla ulusal gelirdeki yıllık ortalama büyüme 1991-2002 yılları arasında %5,5 iken, 2003-

2012 yılları arasında %13,9’a çıkmıştır. İhracat için aynı oranlar %9,8 ve %14,3’dür. Bir başka deyişle, Türkiye 

2003-2012 yılları arasında bir önceki döneme göre ulusal gelirde %8,3 ve ihracatta ise %4,5 daha hızlı 

büyümüştür. Ancak ulusal gelir ve ihracat hesaplamalarında cari fiyatlar yerine sabit fiyatlar tercih edilmelidir. 

Çünkü döviz kurlarındaki değişiklikler ülkelerin (dolar cinsinden) ulusal gelirlerini olduğundan daha düşük ya da 

daha yüksek gösterebilir. Aynı verilere enflasyondan arındırılarak hesaplanan sabit fiyatlarla bakıldığında 

gelirdeki büyüme daha mütevazı görünmekteyken, ihracatta ise bir yavaşlama gözlenmektedir. Türkiye’de sabit 

fiyatlarla ulusal gelirdeki yıllık ortalama büyüme 1991-2002 yılları arasında %3,1 iken 2003-2012 yılları arasında 

%5,1’e çıkmıştır. İhracat için aynı oranlar %9,5 ve %6,6’dır. Bir başka değişle Türkiye 2003-2012 yılları arasında 

bir önceki döneme göre ulusal gelirde yaklaşık %2 daha hızlı büyürken ihracatta ise %2,9 daha yavaş 

büyümüştür. Ekonomik performansın değerlendirilmesinde konjonktürel faktörler dikkate alınmalıdır. 2002-

2012 döneminin ilk evrelerinde küresel faktörler Türkiye ekonomisinin lehine çalışırken, özellikle küresel krizle 

birlikte bu durum tersine dönmüştür. Dünya ekonomisindeki belirsizliklerin devam etmesi durumunda, bugüne 

kadarki yüksek büyüme oranlarını mümkün kılan küresel koşulların ne ölçüde devam edeceği şüphelidir. 

Türkiye ekonomisin önemli sorunlarından birisi çok büyük oranda ticaret açığıyla belirlenen cari açıktır. 

Türkiye’de ihracat ithalata dayanmaktadır ve 2002-2012 yıllarında hızla artan ihracat ithalatı da körüklediği için 

cari açık hızla artmıştır. İthalata bağımlı bir ihracat patlamasının yanı sıra, cari açık uygulanan sermaye birikimi 

modelinden de kaynaklanmaktadır. Türkiye yurtdışından sermaye girişine odaklı bir büyüme modeli 

uygulamaktadır ki, bu model yüksek reel faizi ve düşük döviz kurunu gerektirmektedir.  Ar-Ge yatırımlarını 

artırarak ileri teknoloji ürünleri ihracatını artıracak, ithalatını ise azaltacak tedbirlere ağırlık vermek ve tekno 

girişimleri özendirici uygulamalara destek vermek Türkiye’nin dış ticaret açığını kapatacak ve ihracatın ithalata 

olan bağımlılığını azaltarak cari açık sorunun çözümüne de katkı sağlayacaktır. Türkiye’nin yükselen ekonomiler 

arasında yer alabilmesi için; üreten, ihraç eden ve yatırım yapan bir kimliğe bürünmesi ve özellikle yüksek 

katma değerli ihracata öncelik vermesi gerekmektedir. Yüksek katma değerli ürünün üretiminin yanı sıra, 

markalaşmaya, yeni pazarlar keşfetmeye ve pazardaki müşterilerin ihtiyaçlarını bilmeye ihtiyaç vardır. Bu 

bağlamda fark yaratan ve inovatif ürünler ve hizmetler sunan girişimcinin hem finansman hem de diğer 

konulardaki ihtiyaçlarının karşılanmasında melek yatırımcıların öne çıkması ise olumlu ekonomik bir akımdır. 

Türk ekonomisi yüksek cari açık, düşük tasarruflar ve yüksek işsizlik oranları nedeniyle Amerikan Merkez 

Bankası (FED) tarafından Brezilya, Hindistan, Endonezya ve Güney Afrika ile beraber ekonomik kırılganlık 

endeksinde kırılgan ülke olarak belirlenmiştir. Türkiye’nin ulaştığı cari işlemler açığına karşılık Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurumu tarafından kredi ve kredi kartlarına yönelik düzenlemesi 2014 yılında 

etkilerini hissettiren önemli bir ekonomik gelişmedir. Bir ödeme aracı olarak kredi kartlarının özellikle 

perakende ticarette kullanımı ticari faaliyetleri canlandırmaktadır. Son dönemde, borçlanmayı azaltmak 

amacıyla hükümetin almış olduğu kredi kartlarına ilişkin kararların tüketicilerin harcamalarının azalmasıyla 

sonuçlanabilecek etkileri ticaretin geliştirilmesinden sorumlu olan kurumların dikkatle izlemesi gereken 

ekonomik gelişmelerden biridir. Bu uygulamaların iç piyasada ticaretin yavaşlaması ve iç pazarın daralması 

neticesinde oluşabilecek kazanç azalmalarının önüne geçmek için yeni araçlar, hizmetler ve çözümler 

geliştirilmesi gerekebilir. Türk firmalarının dış pazarlara ulaşması önündeki bir engel de son dönemde yaşanan 
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döviz kurlarındaki artış ve döviz paritelerindeki değişimlerdir. Döviz kurlarındaki hızlı yükseliş karşısında 

ekonomistler, Türk lirasının kaderini siyasi istikrara bağlı olarak değerlendirmektedir. Türkiye ekonomisinin 

gelişmesinin önünde başka bir engel olarak görülen kayıt dışı ekonomi ise sektörde faaliyet gösteren firmalara 

maliyet ve fiyat bakımından haksız bir kazanç sağlamakta ve rekabetin kurallarını bozmaktadır. Kayıt dışı 

ekonomik faaliyetlerde bulunanlar, kayıtlı ekonomik faaliyetlerde bulunarak aynı ürünü üreten veya satanlara 

göre vergi ve benzeri yükümlülüklerin yükünü taşımamaları, daha düşük maliyetlerle faaliyette bulunma 

imkanına sahip olmaları gibi etkenlerle rekabette eşitlik ilkesini bozmaktadır. Yasal yükümlülüklerin yerine 

getirilmemesi, bu yükümlülükleri yerine getiren ve kurallara uygun hareket edenlerin pazar payının ve 

kârlarının azalması sonucunu doğurur. Bu durum, kayıtlı faaliyette bulunanları da zaman içerisinde ya tamamen 

ya da kısmen kayıt dışına çıkarmaları yönünde teşvik eder ve böylece kayıt dışı ekonominin kendisi, kayıt dışı 

ekonominin genişlemesine sebep olur. 

 

3.2. İÇ FAKTÖRLER ANALİZİ  

“İç Faktörler Analizi” kapsamında; öncelikle kurumun içyapısı analiz edilmiştir. Burada Soma Ticaret ve Sanayi 

Odası’nın sahip olduğu en önemli kaynak olarak görülen insan kaynağına, organizasyon yapısına ve 

yetkinliklere yer verilmiştir. 

 

3.2.1. Kurum İçi Analiz  

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 Organizasyon Yapımız  

Soma Ticaret ve Sanayi Odası, 5174 sayılı kanun çerçevesinde, 4 yıl için seçilen yetkili organları tarafından 

yönetilir ve denetlenir. Oda’nın organları şunlardır: 

 

MECLİS

DİSİPLİN KURULU
HESAPLARI 
İNCELEME 

YÖNETİM KURULU

AKREDİTASYON
İZLEME KOMİTESİ

YÜKSEK İSTİŞARE 
KURULU

GENEL SEKRETER 

GENEL SEKRETER 
YARDIMCISI 

TİCARET SİCİL 

MÜDÜRLÜĞÜ 
ODA SİCİL MUHASEBE

BASIN VE 

HALKLA
BİLGİ İŞLEM

KALİTE

AKREDİTASYON

MESLEK 
KOMİTELERİ
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3.2.1.2 Kaynak Ve Yetkinliklerimiz  

İnsan Kaynakları  

Soma Ticaret ve Sanayi Odası, yetişmiş insan gücünü, sürekli gelişim felsefesi ile sürdürmekte olduğu 

hizmetlerini artıracak ve Oda’yı ileri taşıyacak en değerli kaynağı olarak kabul etmektedir.  

Oda içindeki görevlerin yetkin çalışanlar tarafından yürütülmesini sağlamak amacıyla, görevlerin gerektirdiği ve 

çalışanların sahip oldukları nitelik ve beceriler her pozisyon için belirlenmiştir.  

Uygulanmakta olan yeterlilik – boşluk analizleri sonucunda gelişmeye açık alanlar saptanmakta ve ihtiyaç 

duyulan faaliyetler bu çerçevede planlanmaktadır.  

Ayrıca, Yönetim tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak amacıyla, Odamız çalışanlarının katkı ve katılımlarını 

sistemli ve olabildiğince ölçülebilir bir yöntemle değerlendirmek, aynı zamanda kişisel gelişimlerini 

desteklemek üzere “Çalışanların Değerlendirilmesi Sistemi” uygulanmaktadır. 

Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nda Kasım 2017 itibarıyla 7 çalışan (*)5  yönetim kurulu üyesi(*)ve 2 Genel 

Sekreter görev yapmaktadır. Çalışan ve yönetici profiline ilişkin bazı veriler aşağıda grafiklerde sunulmuştur. 

 
Şekil 1. Yönetici ve Çalışanların Eğitim Durumuna Göre Dağılımı 

 Çalışan; Soma Ticaret Odasın da üyelere hizmet veren kişiler ve idari kadro 

 Yönetici; Soma Ticaret Odasın da bulunan Meclis Komite üyeleri 

 

Özel uzmanlık alanlarımız sayesinde Türkiye’nin güçlü bir endüstri ülkesi olması, yüksek katma değerli 

ürünlerden oluşan bir üretim ve sanayi yapısına kavuşması için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Teknoloji 

Transferi, Ar-Ge, İnovasyon, Üniversite Sanayi İşbirliği, Çevre, Enerji, AB Mevzuatı, Dış ticaret, Finansman, 

Ulusal-Uluslararası Ar-Ge Fonları, Ulusal Uluslararası Standartlar, Kalite, İstihdam, Sosyal Güvenlik 

alanlarında üyelerimizin ihtiyaç ve talepleri ile güncel gelişmeler paralelinde çalışmalarımızı planlıyoruz.  

Uzmanlaşmış yüksek eğitimli personelimiz ile yeni hizmet ve projeler geliştirme gücümüzü, sanayi kesimini 

büyük ölçüde kapsayan temsil gücümüzü, Türk sanayinin çeşitli sektörlerine erişim gücümüzü, saygınlığımız 

ile kurumsal işbirlikleri kurma ve lobi gücümüzü kullanarak Sanayimizin inovasyon yetkinliğini artıracak, 

yüksek teknolojiye dayalı sektörlerde ülkemizi üretim, inovasyon ve ihracat üssü haline dönüştürmeye katkı 

sağlayacak çalışmalara devam ediyoruz.  

0% 

48% 

8% 

22% 

13% 

9% 

EĞİTİM DURUMU 

LİSANSÜSTÜ

LİSANS

ÖN LİSANS

LİSE

ORTAOKUL

İLKOKUL
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Ödül mekanizmaları ile sanayinin öncelikli konularda nitelikli uygulamalar geliştirmesine ve iyi uygulamaların 

paylaşımına katkı sağlıyoruz. Üyelerimizi geleceğe yönelik vizyon sahibi kılacak, ihracat kabiliyetlerini 

geliştirecek, dış pazarlarla buluşmalarını sağlayacak faaliyetlerde bulunmak ve ayrıca Üyelerimizin sorunlarının 

çözümü ve önerilerinin dikkate alınması konusunda daha etkin lobi faaliyetleri yürütebilmek için Sivil Toplum 

Kuruluşları, Kamu Kurum ve Kuruluşları, Bakanlıkların Yerel Birimleri, Sektörel Dernekler, Yerel Yönetimler 

ile gerekli koordinasyonu sağlayarak içinde bulunduğumuz işbirliği ağlarını güçlendirmekte ayrıca yerli ve 

yabancı kuruluşlarla yeni işbirlikleri geliştirmekteyiz.  

Bilgi kaynaklarımızı kullanarak Üyelere ilişkin tüketim maddesi bilgileri - imalat bilgileri - finansal bilgiler 

başta olmak üzere sanayiye ilişkin çeşitli bilgi birikimlerimizi yeni hizmet alanlarında kullanmak üzere 

çalışıyoruz. 

3.2.2. Paydaş Analizi  

Katılımcılık, stratejik planlamanın temel unsurlarından biridir. Oda’nın etkileşim içinde olduğu tarafların 

görüşlerinin dikkate alınması, stratejik planın sahiplenilmesini sağlayarak uygulama şansını artıracaktır. 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, Soma 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.  

Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nın iç ve dış paydaşları, Tablo 1’de paydaş tablosunda yer almaktadır. 

Tablo 1. Soma Ticaret ve Sanayi Odası Paydaş Tablosu 

PAYDAŞ PAYDAŞ TİPİ 

Yönetim Kurulu  İç Paydaş 

Meslek Komiteleri  İç Paydaş 

Meclis  İç Paydaş 

Çalışanlar  İç Paydaş 

İhtisas Kurulları  İç Paydaş 

Disiplin Kurulu  İç Paydaş 

Eksperler  Tedarikçiler 

Danışmanlar  Tedarikçiler 

Bilişim Hizmetleri  Tedarikçiler 

Basın Yayın Hizmetleri  Tedarikçiler 

Diğer Hizmet Sağlayıcılar  Tedarikçiler 

Üyeler  Müşteri (*) 

Diğer Hizmet Alanlar  Müşteri (*) 

TOBB  Dış paydaş 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  Dış paydaş 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı  Dış paydaş 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı  Dış paydaş 

Enerji ve Tabi Kaynaklar B.  Dış paydaş 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik B.  Dış Paydaş 

Ekonomi Bakanlığı  Dış Paydaş 

Milli Eğitim Bakanlığı  Dış Paydaş 

Maliye Bakanlığı  Dış Paydaş 
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Diğer Bakanlıklar  Dış Paydaş 

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Dış Paydaş 

Soma Belediyesi Dış Paydaş 

Soma Ticaret Borsası Dış Paydaş 

Soma Ziraat Odası Dış Paydaş 

Soma Kaymakamlığı Dış Paydaş 

Manisa İl Özel İdaresi Dış Paydaş 

Soma İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Dış Paydaş 

Celal Bayar Üniversitesi Soma Meslek Yüksekokulu Dış Paydaş 

Soma Vergi Dairesi Dış Paydaş 

Adli Kurumlar Dış Paydaş 

Meslek Odaları ve Birlikler Dış Paydaş 

Dernekler, Vakıflar ve Kooperatifler Dış Paydaş 

Ulusal ve Yerel Basın Yayın Kuruluşları Dış Paydaş 

Fuar Organizasyon Firmaları Dış Paydaş 

Siyasi Parti Temsilcileri Dış Paydaş 

Banka ve Finans Kuruluşları Şubeleri Dış Paydaş 

Tedarikçiler Dış Paydaş 

 

*Müşteri; Soma Ticaret Odası hizmetlerinden yararlanan kurum ve kuruluşlar 

Oda paydaşlarının görüş, öneri ve beklentileri; çalışanlar ve dış paydaşlar olarak iki ayrı grup bazında ve iki 

aşamalı olarak ele alınmıştır. 

 

3.2.2.1 İç Paydaş Analizi 

İç Paydaş analizi kapsamında, Oda çalışanları ile birlikte bir çalışma yürütülmüştür. Uygulanan bir soru formu 

aracılığıyla tüm çalışanlara GZFT (SWOT) analizi formatında Oda ile ilgili görüş ve önerileri sorulmuştur. 

Çalışan görüş, öneri ve beklentilerinin daha derinlemesine ve etkileşim içerisinde alınması için, yazılı verilen 

görüşlere ek olarak 15 Nisan 2018 tarihinde bir “Odak Grup Çalışması” gerçekleştirilmiştir. Yönetim 

fonksiyonlarında görev alan 23 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. 

Odamızın en önemli iç paydaşlarından olan Meslek Komitesi Üyeleri ile gerçekleştirilmiş olan beklenti anketi 

sonuçları da Oda stratejilerine yön verecek iç paydaş analizinin önemli bir parçasını oluşturmuştur. Soma 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeleri, 7 Meslek Komitesi Toplantısı’na katılarak, Oda’nın tanınırlığı, 

komitelerin kendi çalışmaları ve Meslek Komiteleri’nin Odamızdan beklentileri ile ilgili önemli verilerin ortaya 

çıktığı bir çalışma gerçekleştirmiştir. Çalışmaya, 42 Meslek Komitesi Üyemizden tümü katılım göstermiştir. 

GÜÇLÜ YANLAR  

1. Yönetimin üyelerine karşı duyarlı olması ve güçlü olması (3) Hedef: 4.4.1.1.1 

2. Yönetim Kurulu Başkanının ve üyelerinin her zaman ulaşılabilir olması (4) Hedef: 4.4.1.1.1 

3. Oda işleyişinin aksatılmadan sürdürülebilir olması (4) Hedef: 4.4.2.1.2 

4. Yönetimin üyeler ile sürekli iletişim ve dayanışma içinde, aktif olması (3) Hedef: 4.4.1.1.1 

5. Oda ve üyelerinin karşılaşabileceği tehditler ile baş edebilecek bir yönetimin 
olması 

Hedef: 4.4.2.2.1 

6. Fırsatları değerlendirebilecek bir yönetimin görevde olması, amaçları olan yeni 
bir yönetimin görevde olması 

Hedef: 4.4.2.2.1 

7. Odanın üyelerin yanında olduğunu her zaman hissettirmesi ve Yönetim 
Kurulunun sürekli üye ziyaretlerinin olması, üyelerin her konuda bilgilendirilmesi, 
üyelere objektif (tarafsız) hizmet verilmesi (3) 

Hedef: 4.4.1.1.1 
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8. Proje üretebilme kapasitesine sahip olması Hedef: 4.4.2.2.1 

9. Birlik (TOBB) Başkanının Rıfat Hisarcıklıoğlu gibi bir genel başkana sahip olması. 
Güçlü birlik imajı olması 

Hedef: 4.4.1.1.2 

10. Genç ve dinamik işadamlarının oda bünyesinde olması Hedef: 4.4.1.1.1 

11. Girişimcilik konusunda öncülük yapması ve işletmelere yol göstermesi Hedef: 4.4.1.2.3 

12. Siyasi ayrım gözetmeksizin her kesimden katılım ile ilçemizin çıkarları için birlikte 
çalışma becerisinin kazanılması ve sürdürülmesi, paydaşları ile ilişkilerinde duyarlı 
olması (3)  

Hedef: 4.4.1.1.2 

13. Oda hizmet binasının mülkiyetinin kuruma ait olması, hizmet binasının şehir 
merkezinde ve kolay ulaşılabilir olması (2) 

Hedef: 4.4.1.2.1 

14. Bilgi ve beceri seviyesi yüksek, sorun çözme konusunda deneyimli ve kararlı, ilgisi 
yüksek personel yapısı olması, hizmet kalitesinin (zamanında ve doğru işlem) 
yüksek olması (5) 

Hedef: 4.4.2.2.1 

15. Sosyal projelerde sorumluluk alması Hedef: 4.4.1.1.1 

16. Üyelerin gelişimine yönelik eğitim, seminer, fuar ve iş gezileri organizasyonları 
düzenlenmesi 

Hedef: 4.4.1.2.2 

17. Yönetim kadrolarının bürokrasi ile iletişiminin iyi olması (2) 
Hedef: 4.4.1.1.1 
Hedef: 4.4.1.1.2 

18. OSB’ye iştirak olunması ve destek verilmesi  Hedef: 4.4.1.2.3 

19. Odada bayan işgücünün olması, işlerin hassasiyetle yapılmasına katkı sağlaması Hedef: 4.4.2.2.1 

 

ZAYIF YANLAR  

1. Bakırçay havzasının yeter derecede korunmaması, tarım üretim kapasitesinin ve 

sürdürülebilirliğinin sağlanması için destek verilmemesi (Örneğin; bölgemizde 

yetişen “ipeksi pamuk” üretiminin başka bölgelere kayması)  

Hedef: 4.4.1.2.3 

2. Küçük oda olması ve üyelere misyonunu tam ifade edememiş olması Hedef: 4.4.1.1.1 

3. Üyelerin odaya bağlılığının istenen seviyede olmaması (Kurumsal kimlikten 

haberdar olmamaları), Üyelerin oda hakkında ve odada çekinser davranması 

(kendilerini odaya yabancı hissetmeleri), oda faaliyetlerine (eğitim, seminer vb.) 

ilgisiz olması (2) 

Hedef: 4.4.1.1.1 

4. Mali kaynakların oda hizmetlerinin asgari seviyede tutulmasına neden olması, 

yenilikçi ve ilçenin ekonomik kazanımlarını artıracak cesur projeler geliştirmesi 

için yeterli olmaması 

Hedef: 4.4.1.2.3 

5. Meslek komitelerinin amacına uygun şekilde çalışmaması, temsil ettikleri 
sektörlerde yaşanan sorunları görüşerek çözüm önerilerini gündeme 
getirmemeleri 

Hedef: 4.4.1.1.1 

6. Odanın araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin yetersiz olması Hedef: 4.4.2.2.1 

7. Meclis çatısı altında birlikte çalışılamaması Hedef: 4.4.2.2.1 

8. Odanın alım satımlarında üyelerin hakları olmasına rağmen ilgili üyelerin 
bilgilendirilmemesi 

Hedef: 4.4.2.2.1 

9. OSB’nin ilerleyişinin yavaş olması Hedef: 4.4.1.2.3 

10. Üyelere esnaf odaları gibi maddi destek sağlamaması (2) Hedef: 4.4.1.2.3 

11. Bölgede yapılacak yatırımlar ile ilgili üyelerin bilgilendirilmemesi Hedef: 4.4.1.2.2 

 

FIRSATLAR  

1. Fırsatları değerlendirebilecek bir yönetimin görevde olması Hedef: 4.4.1.1.1 

2. Soma OSB’nin kurulması (3) Hedef: 4.4.1.2.3 

3. Kurulan (faaliyete geçen) işletme sayısının sürekli artması Hedef: 4.4.1.2.3 
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4. Yeni girişimcilerin odaya bağlılığının, odadan beklentilerinin daha yüksek olması  Hedef: 4.4.1.1.1 

5. İlçeden çıkarılan kömürün kaliteli olması ve pazarlanması için Ege Linyit 
İşletmeleri’nin (ELİ) ilçemizde bulunması 

Hedef: 4.4.1.2.3 

6. İlçenin kömür üretiminde lider konumda olması Hedef: 4.4.1.2.3 

7. İlçe nüfusunun genç ve dinamik olması Hedef: 4.4.1.1.1 

8. İlçede üretilen ürünlerin yeni pazarlara açılması imkanının bulunması Hedef: 4.4.1.2.3 

9. Soma’da sıcak su kaynaklarının olması ve seracılığın gelişimine katkı olması Hedef: 4.4.1.2.3 

 

TEHDİTLER  

1. Etrafında büyük şehirlerin olması nedeni ile yatırımcıların bu kentleri tercih 

etmesi ve bu durumun sınai ve ticari gelişimine engel teşkil etmesi 
Eylem Planlanmadı 

2. Esnaf odalarının üyelerine kredi vermesi nedeni ile ticaret ve sanayi odalarından 

da bu beklentinin iş çevreleri tarafından ifade edilmesi 
Hedef: 4.4.1.2.3 

3. Üyelerin bilgi ve iletişim teknolojileri kullanımına uzak olmaları Hedef: 4.4.1.2.2 

4. Bölgenin göç alması Eylem Planlanmadı 

5. Küresel ekonomideki yavaşlama Hedef: 4.4.1.2.3 

6. Üye aidatlarının zamanında ödenmemesi Hedef: 4.4.1.1.1 

7. Diğer odalar ile ücretler konusunda uyumsuzluk  Eylem Planlanmadı 

 

Soma TSO’nun STRATEJİK ÖNCELİKLERİ (Önemli ve Esas Amaçlar 
2022 Yılına kadar Muhakkak başarılması gerektiğine inandığınız işler  

 

1. OSB’nin öncelikli olarak faaliyete geçirilmesi ve Büyük yatırımcıların OSB’ye 
çekilmesi için çalışma yürütülmesi (5) 

Hedef: 4.4.1.1.1 
Hedef: 4.4.1.2.3 

2. Üyeler arası işbirliği ve dayanışmanın ilçe içi ticareti geliştirmek için artırılması Hedef: 4.4.1.2.3 

3. Odalar arasında birlik ve dayanışmanın özellikle sektörel sorunların çözümünde 
birlik oluşturulması için artırılması 

Hedef: 4.4.1.1.1 

4. Üyelerimizin ticari çıkarlarının ve haklarının savunulması Hedef: 4.4.1.1.2 

5. Üyelerimizin oda ve bürokratik işlemlerde işlerinin kolaylaştırılması 
Hedef: 4.4.1.1.1 
Hedef: 4.4.1.1.2 

6. Ticarette dürüstlük ve güven ilkesinin hakim kılınması (Sektörel Etik Beyan 
yayınlanması) 

Hedef: 4.4.1.2.1 

7. Yerel kurumlar ile uyumlu ve amaç birliği içinde çalışmak Hedef: 4.4.1.1.1 

8. İlçe ticaretinin canlandırılması için yurtiçi ve yurtdışı fuar ve iş 
organizasyonlarının düzenlenmesi, sektörel gelişimin desteklenmesi (3) 

Hedef: 4.4.1.2.3 

9. Soma sanayisinin bölgeye ve ülkeye katma değeri yüksek ürünler sunması  
Hedef: 4.4.1.1.1 
Hedef: 4.4.1.2.3 

10. Odaya gelir sağlayacak projelere destek verilmesi Hedef: 4.4.2.2.1 

11. MESKOM’ların etkin çalışmalarının sağlanması, temsil ettikleri sektörlerin 
sorunlarını ve çözüm önerilerini gündeme getirmeleri 

Hedef: 4.4.1.1.1 
Hedef: 4.4.1.2.3 

 

3.2.2.2 Dış Paydaş Analizi  

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. 
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Bu çerçevede, dış paydaşlar ile yapılacak çalışma için belirlenen 19 kurum temsilcisine, GZFT (SWOT) analizi 

formatında Oda ile ilgili görüş ve önerileri sorulmuştur. 

İkinci aşama olarak, dış paydaşlar ile bir odak grup çalışması planlanmıştır. Odak grup çalışmasının verimliliği 

açısından davetli paydaşlar, aralarındaki etkileşim göz önünde bulundurularak iki ayrı grupta sınıflandırılmıştır. 

13’er dış paydaş temsilcisinin katılımıyla iki ayrı odak çalışması gerçekleştirilmiştir. Çalıştay sırasında paydaşlar, 

oldukça katılımcı bir yaklaşım sergilemiş, Soma Ticaret ve Sanayi Odası’nın gelişmeye açık yönleri ve Soma 

Ticaret ve Sanayi Odası’ndan beklentiler konusunda önemli girdi sağlamışlardır. Odak grup çalışmalarına katılan 

kurumların listesine aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

Tablo 2. Dış Paydaş Odak Grup Çalışması Katılımcı Kurumlar 

Dış Paydaş Odak Grup Çalışması  
1. Grup 

 

Dış Paydaş Odak Grup Çalışması 
2. Grup 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası 

TOBB Adli Kurumlar 

Soma Ticaret Odası Üyeleri Soma Vergi Dairesi 

 Soma Kaymakamlığı 

 Manisa İl Özel İdaresi 

 Dernekler, Vakıflar ve Kooperatifler 

 Soma Belediyesi 

 İlçe Halkı 

 

Soma Ticaret ve Sanayi Odası çalışanları ve dış paydaşları ile yapılan çalışmalarda derlenen bilgiler, stratejik 

amaçların ve hedeflerin belirlenmesinde girdi olarak kullanılmıştır. 

3.2.2.3 GZFT (SWOT) Çalışması 

“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. Bu analiz ile kurumu, bulunduğu çevrenin içinde sistematik olarak inceleyebilmek 

amaçlanmıştır. 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, proje 

ekibi tarafından Odayı doğrudan etkileyen, göreceli olarak önem derecesi yüksek olarak belirlenen faktörlere 

aşağıdaki tabloda yer verilmiştir. 

GÜÇLÜ YANLAR  

1. Farklı, yenilikçi ve girişimci bir yönetici profilinin görevde olması Hedef: 4.4.1.2.1 

2. İş ve siyasi çevreler ile iletişim kurabilme becerisi olan yöneticilerin bulunması 
Hedef: 4.4.1.1.1 
Hedef: 4.4.1.2.1 

3. Yönetim ve meclisin uyumlu çalışması Hedef: 4.4.2.2.1 

4. Personeli profesyonel ve ekibi güçlü (2) Hedef: 4.4.2.2.1 

5. Teknolojik gelişmelere hızlıca uyum sağlayabilmesi Hedef: 4.4.2.1.2 

6. İş çevreleri ve paydaşları ile iletişimi güçlü Hedef: 4.4.1.2.1 

7. Akredite oda olması Hedef: 4.4.2.1.1 

8. Üyelerinin iş geliştirme faaliyetlerine destek ermek için fuar ve iş 
organizasyonlarına katılımını desteklemesi 

Hedef: 4.4.1.2.3 

9. Yerel ve ulusal kurum ve kuruluşlar ile iletişiminin güçlü olması 
Hedef: 4.4.1.1.1 
Hedef: 4.4.1.2.1 

 

ZAYIF YANLAR  
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12. Soma’da bazı firmaların Soma’nın ticari kapasitesinden daha çok faydalanması. 

Bunun diğer iş çevrelerinde haksız rekabet gibi algılanması 
Hedef: 4.4.1.2.3 

13. Yönetim kurulu / oda faaliyetleri ile ilgili üyelere yeterli bilgi sağlanmaması Hedef: 4.4.1.2.1 

14. Odanın yerel ürünlerin markalaşması sürecinde rol almaması Hedef: 4.4.1.2.3 

15. Tarıma dayalı sanayinin gelişimi için çalışma yapılmaması Hedef: 4.4.1.2.3 

16. Yeni girişimcilerin Soma’ya gelmeleri için Soma’nın tanıtımının (yatırım 
olanaklarının) yapılmaması 

Hedef: 4.4.1.1.2 

17. Üyelere AB Projeleri vb. konularda destek verebilecek AR-Ge bölümünün 
olmaması  

Hedef: 4.4.2.2.1 

18. Üyelerin kuruma ve çalışanlarına ilgisiz olması Hedef: 4.4.1.2.1 

 

FIRSATLAR  

1. Soma’nın maden ilçesi olması ve birçok olumsuz ve olumlu vakaya şahitlik etmesi 

nedeni ile Soma’da bir Madencilik Müzesi kurulması 

Hedef: 4.4.1.1.1 

Hedef: 4.4.1.1.2 

2. İzmir-İstanbul Otoyolunun açılması ve Hızlı Tren’in ulaşım kolaylığı sağlaması, 

sanayi teşviki ve yatırım potansiyelinin artması olanağının bulunması 

Hedef: 4.4.1.1.1 

Hedef: 4.4.1.1.2 

3. OSB’nin kurulması (2)  
Hedef: 4.4.1.1.1 

Hedef: 4.4.1.2.3 

4. İlçenin sanayi kenti olması Hedef: 4.4.1.2.3 

5. Çandarlı Limanına Manisa’nın en yakın ilçesi olması Hedef: 4.4.1.2.3 

6. Hızla gelişen ve işbirliğine hazır MYO’olması Hedef: 4.4.2.1.3 

 

TEHDİTLER  

1. Soma’da kömür ve enerji sektörü dışında diğer sektörlerin gelişememesi 
Hedef: 4.4.1.1.1 

Hedef: 4.4.1.1.2 

2. Soma iş çevrelerinde sanayi kültürünün zayıf olması 
Hedef: 4.4.1.2.2 

Hedef: 4.4.1.2.3 

3. İlçenin kontrolsüz göç alması ve nüfusun hızla artması Eylem Planlanmadı 

3. Patent, marka, yenilikçilik gibi konularda bilgi yetersizliği bulunması Hedef: 4.4.1.2.2 

4. Kent altyapısının yetersizliği Eylem Planlanmadı 

4. Hava kirliliği Eylem Planlanmadı 
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BÖLÜM 4: GELECEĞE BAKIŞ 

4.1. VİZYON BİLDİRİMİ 

Kurumsal gelişimini tamamlamış etkin ve verimli çalışan üyelerinin haklarını ve çalışmalarını savunan, 

üyelerinin gelişimine birebir katkı sağlayan, yerel kaynakların ve değerlerin ilçe, bölge ve ülke ekonomisine 

kazandırılmasında aktif rol alan, iş dünyasına güven veren uzlaşmacı ve yenilikçi bir kurum olmak.  

 

4.2. MİSYON BİLDİRİMİ 

Yasalara ve kurum kültürüne bağlı olarak üyelerimizin öncelikle bölge, sonra ülke ve dünya ekonomisine 

entegre olmasını sağlamak.  

 

4.3. TEMEL DEĞERLERİMİZ VE POLİTİKALARIMIZ 

Soma Ticaret ve Sanayi Odası; tüm çalışmalarında evrensel etik değerleri, sosyal sorumluluğu ve çevre 

duyarlılığını gözeten şeffaf, katılımcı, tutarlı, güvenilir, kararlı, gerçekçi ve yenilikçi bir kuruluştur. 

 

4.3.1 Kalite Politikamız 

“Üyelerimize üst düzeyde hizmet vermek, üyelerimiz ile sürekli iletişim içinde uzmanlaşarak gelişmek, 
edinimlerimizi ve iş yaşamına ilişkin fırsatları ilçemizde karlı yatırımlara dönüştürmek ve üyelerimizin ve 
toplumumuzun refahını artırmak.” 
 Üyelerimizin bilgilerini güncel tutmak ve sürekli iletişim halinde olmak, 
 Üyelerimizin ihtiyaçlarını araştırmak; işletme, teknoloji, ticaret ve insan kaynakları ihtiyaçlarını karşılamak 

için insan kaynaklarımızın yetkinliğini sürekli iyileştirmek 
 

4.3.2 Mali Yönetim Politikamız 

“Mali kaynaklarımızı üyelerimizin gelişimi, kurumumuzun hizmet altyapısının iyileştirilmesi, üyelerimizin ve 
bölgemizin temsilinde etkin ve verimli kullanmak için stratejik amaçlarımızı gerçekleştirmeye yönelik planlı 
yönetmek ve hesap verebilirliğimizi üst seviyede gerçekleştirmek.” 
 Mali yönetimde yasalara bağlı çalışmak 
 Yıllık tahmini bütçemizi, üyelerimizin ve kurumumuzun ihtiyaçlarını, stratejik amaçlarımızı ve hedeflerimizi 

esas alarak oluşturmak 
 Hedeflenen bütçe gelir rakamlarını elde etmek ve üye hizmetleri için planlanan harcamaları karşılayabilme 

becerisi kazanmak 
 Mali kaynakların kullanımına ilişkin verimlilik ölçümlerini gözden geçirme toplantılarında değerlendirmeye 

almak 
 Mali kaynakların kullanımını gerekli görüldüğünde üyelerimiz de dâhil olmak üzere hesap sorabilecek tüm 

taraflara yılda en az bir defa bildirmek 
 Mali yönetimde risklerimizi tespit etmek ve risklerimizi akılcı yönetmek 
 

4.3.3 İnsan Kaynakları Yönetimi Politikamız 

“Kurumumuzda görev alan tüm insan kaynaklarımızın mesleki yetkinliğine odaklanmak, adil ve koruyucu olmak 
bu yolla insan kaynaklarında etkinliği ve verimliği sürekli kılmak.” 
 Personel işe alımlarında, görevin başarılmasına ve kurumu temsil yeteneğine odaklanarak eşitlikçi ve 

objektif olmak 
 Sürekli eğitim ve gelişimi ilke edinmek 
 Sosyal hakları en az yasalar çerçevesinde sağlamak 
 Performans sistemini yasalara uygun, adil ve eşitlikçi uygulamak, personelin motivasyonunu sürekli üst 

seviyede tutmak 
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 Seçim ile göreve gelen meclis, kurul ve komisyon üyelerinin odanın görevleri, gelenekleri, vizyonu ve 
hedefleri konularında göreve geldiklerinde, yönetim becerilerinin artırılması konusunda ise sürekli 
bilgilendirme eğitim organizasyonları düzenlemek. 

 

4.3.4 Bilgi Güvenliği Politikamız 

Bilgi varlıklarımızın güvenliğini ve bütünlüğünü korumak, ulaşılabilirliğini sağlamak için insan kaynaklarımızın, 

tedarikçilerimizin yetkinliğini sürekli sağlamak, teknik altyapımızı sürekli iyileştirmek. 

 

4.3.5 Haberleşme ve İletişim Politikamız 

“Tüm paydaşlarımız ile iletişimde; eşitlikçi ve uzlaşmacı, açık ve anlaşılır, zamanında ve doğru iletişim kurmak, 
iletişim altyapımızı ve bu altyapıyı kullanacak personelimizin yetkinliğini sağlayarak iletişimimizde süreklilik ve 
nitelik kazanmak 
 Medya ve iletişim araçlarından üst seviyede faydalanmak 
 Paydaşlarımızı sürekli bilgilendirmek için periyodik yayınlarımızın tüm paydaşlara ulaşmasını sağlamak 
 Üyelerimiz ile görüşmelerimizi ve geri bildirim alımlarını planlı yapmak, ölçmek izlemek ve iyileştirmek 
 Kurumumuzun gerçekleştireceği faaliyetleri planlamak ve paydaşlarımıza duyurmak 
 Kurumumuzun gerçekleştirdiği faaliyetleri üyelerimize duyurmak 
 

4.3.6 Üye Memnuniyeti Politikamız 

“Üyelerimiz var olma nedenimizdir. Üyelerimize hizmette yasal şartlar esas alınarak üyelerimizin önerileri ve 
hizmet taleplerinin karşılanması, şikayetlerine çözüm bulunması ve sonuç olarak üyelere kesin fayda sağlamak. 
Bunu başarmak için kurumumuzun iletişim altyapısını sürekli güncellemek ve üyelerimiz ile sürekli iletişim 
halinde olmak” 
 Üyelerimize eşit yakınlıkta olmak, hak ve çıkarlarını savunmak, uzlaşmacı ve çözüm odaklı iletişim kurmak 
 Üyelerimizin iletişim bilgilerini sürekli güncellemek 
 Üyelerimizi yasal şartlardaki değişiklikler hakkında zamanında ve doğru bilgilendirmek ve üyelerimizin 

yasalara uygunluğunu sağlamak 
 Üyelerimizi iş dünyasındaki yenilikler ve değişimler hakkında bilgilendirmek ve üyelerimizin ekonomik 

gelişimine katkı yapmak 
 Üyelerimizin geri bildirimlerini sürekli almak, bunları değerlendirmek ve ilgili seviyelerde bu geri 

bildirimleri çözerek üyelere bildirimde bulunmak 
 Üyelerimizin bireysel ve kurumsal gelişimine katkı sağlamak için bilgi ve danışmanlık destekleri sunmak 

için sürekli eğitim organizasyonları yapmak ve uzman kuruluşlardan üyelerimize imtiyazlı hizmet sağlamak 
 

4.4. STRATEJİ ALANLARIMIZ ve AMAÇLARIMIZ 

 Soma TSO’nun Hizmet Etkinliği ve Verimliliği 

 Soma TSO’nun Kurumsal Yapısı ve Becerileri 

 

4.4.1 Soma TSO’nun Hizmet Etkinliği ve Verimlilik  

4.4.1.1. Yerel ve Ulusal Kurumlar İle İşbirliğimizi ve İletişimimizi Geliştirmek  

4.4.1.1.1. Yerel Kurumlar ile Bölgemizin İş Çevrelerinin Sorunlarının Çözümünde İşbirliğimizi 

Geliştirmek 

4.4.1.1.2. Ulusal Kurumlar ile Bölgemizin Ekonomik Gelişiminde İşbirliği Yapmak  

4.4.1.2. Üyelerimizin Kurumsal Gelişimine Destek Olmak  

4.4.1.2.1. Üyelerimiz ile İletişimizin Sürekliliğini Sağlamak ve Odanın Faaliyetlerine Katılımlarını 

Artırmak 

4.4.1.2.2. Üyelerimizin Eğitim ve Bilgi İhtiyaçlarını Karşılamak 

4.4.1.2.3. Üyelerimizin Yurtiçi ve Yurt Dışı Ticari Kapasitelerinin Artırılmasına Destek Vermek  

 

4.4.2. Soma TSO’nun Kurumsal Yapı ve Becerileri  
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4.4.2.1. Kurumumuzun Hizmet Altyapısının Geliştirilmesi 

4.4.2.1.1. Hizmet Binamızı Yenilemek  

4.4.2.1.2. Bilgi ve İletişim Altyapımızı Geliştirmek  

4.4.2.2. İnsan Kaynaklarımızın Yetkinliğinin Artırılması 

4.4.2.2.1. İnsan Kaynaklarımızın Kişisel ve Mesleki Gelişimi için Sürekli Eğitim ve Beceri Programları 

Uygulamak 

4.4.2.2.2. Kurumsal Başarı Yönetimi Uygulamak  

 

Strateji Geliştirme Alanı 1  

Soma TSO’nun Hizmet Etkinliği ve Verimliliği  
4.4.1 

 

Amaç 1.1   

Yerel ve Ulusal Kurumlar İle İşbirliğimizi ve İletişimimizi Geliştirmek 
4.4.1.1 

 

Hedef 1.1.1    

Yerel Kurumlar ile Bölgemizin İş Çevrelerinin Sorunlarının Çözümünde İş 

Birliğimizi Geliştirmek 

4.4.1.1.1 

 
EYLEM No YAPILACAK ÇALIŞMALAR 2019 2020 2021 2022 

1.1.1.1  
Dış Paydaş Listemizde bulunan Yerel Kurumların Yöneticilerini 

Yılda Bir Defa Gündemli Olarak Ziyaret Etmek 
x x x x 

1.1.1.2 

Üyelerimizden Alınan Geri Bildirimlere Bağlı Olarak Çözüm 

Grupları ile Üyelerin Buluşturulduğu Toplantı ve Görüşmeler 

Yapmak  

x x x x 

1.1.1.3 
Dış Paydaşlardan (Stratejik Ortaklar) Gelen İşbirliği Tekliflerinin 

Üyelerimize Fayda Sağlayacak Olanlarına Katılmak 
x x x x 

 

Hedef 1.1.2   

Ulusal Kurumlar ile Bölgemizin Ekonomik Gelişiminde İşbirliği Yapmak 
4.4.1.1.2 

 

EYLEM No YAPILACAK ÇALIŞMALAR 2019 2020 2021 2022 

1.1.2.1  

Ulusal ve Uluslararası Destekleri ve Teşvikleri Konularında 

Yetkili Kurumların (Kalkınma Ajansları, KOSGEB, TKDK, 

TÜBİTAK, Bakanlıklar vb.) Programları ve Proje Çağrıları 

Hakkında Üyelerimizi Bilgilendirmeleri için İşbirliği Yapmak  

x x x x 

1.1.2.2 
Kurumumuz ya da Üyelerimiz Tarafından Oluşturulan 

Projelerin İzlenmesi  
x x x x 

 

Amaç 1.2   

Üyelerimizin Kurumsal Gelişimine Destek Olmak 
4.4.1.2 

 

Hedef 1.2.1   

Üyelerimiz ile İletişimizin Sürekliliğini Sağlamak ve Odanın Faaliyetlerine 
4.4.1.2.1 
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Katılımlarını Artırmak 

 

EYLEM No YAPILACAK ÇALIŞMALAR 2019 2020 2021 2022 

1.2.1.1  

Üye Bilgi Güncelleme Çalışmalarını Sürekli Hale Getirmek, 

Ticaret Kanunu Gereği Adres Değişikliklerinin Tescilinin 

Yapılmasını Sağlamak 

x x x x 

1.2.1.2 

Oda Faaliyetlerini Bütçe Çalışmaları Sürecinde Stratejik Plan 

Kapsamında Planlamak ve Üyelere Duyurmak 

 Basılı Yayınlar 

 Web Sitesi  

 Resmi Yayınlar 

 Kısa Mesajlar (SMS) 

 Yerel Medya 

x x x x 

 

Hedef 1.2.2  

Üyelerimizin Eğitim ve Bilgi İhtiyaçlarını Karşılamak 
4.4.1.2.2 

 

EYLEM No YAPILACAK ÇALIŞMALAR 2019 2020 2021 2022 

1.2.2.1  
Üye Eğitim ve Bilgi İhtiyaçlarını Yedi (7) Meslek Grubunda 

Araştırmak ve İhtiyaçları Belirlemek 
x x x x 

1.2.2.2 

Eğitim ve Seminer Planlarını Bütçe Hazırlık Döneminde (Ekim-

Aralık) Hazırlamak  

 Dış Ticaret Eğitimleri  

 Kurumsal Yapılanma Eğitimleri (Yönetim Sistemleri)  

 Pazarlama / Satış Eğitimleri  

 Markalaşma Eğitimleri  

 Mesleki Yeterlilik ve Girişimcilik Eğitimleri  

x x x x 

 

Hedef 1.2.3   

Üyelerimizin Yurtiçi ve Yurt Dışı Ticari Kapasitelerinin Artırılmasına Destek 

Vermek 

4.4.1.2.3 

 

EYLEM No YAPILACAK ÇALIŞMALAR 2019 2020 2021 2022 

1.2.3.1  
Üyelerimizin İhtiyaç ve Beklenti Araştırmalarını Yedi (7) Meslek 

Grubunda Yapmak  
x x x x 

1.2.3.2 

İhtiyaçlara Bağlı Olarak Hizmet (Üye Etkinlik) Planlarını 

Güncellemek ve Duyurmak 

 Dış Ticaret Bilgi ve Danışmanlık Hizmetleri 

 Sektör Fuarları (Katılım ve Ziyaret)  

 Teknoloji ve İş Geliştirme Amaçlı İş Gezileri Programları 

(Bire Bir Görüşmeler, Kıyaslama, İşbirliği ve Ortaklık 

Görüşmeleri)  

 Yerli ve Yabancı Odalar ile Üyelere Arası İşbirliği-Partnerlik 

Görüşmeleri ve Anlaşmaları  

 Üyelerin Elektronik Ticarete Entegrasyonunu Hızlandırmak 

x x x x 
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- Elektronik Ticaret Eğitimleri (Üreticiler, Hizmet Sektörü 

ve Perakendeciler)  

- Dış Ticaret Potansiyeli Olan Üyelerin Sektörel Pazarlar 

Hakkında Bilgilendirilmesi  

- Elektronik Ticaret için Web Sitesi Altyapı Desteği 

Vermek 

 

Strateji Geliştirme Alanı 2  

Soma TSO’nun Kurumsal Yapı ve Becerileri 
4.4.2 

 

Amaç 2.1   

Kurumumuzun Hizmet Altyapısının Geliştirilmesi 
4.4.2.1 

 

Hedef 2.1.1    

Hizmet Binamızı Yenilemek 
4.4.2.1.1 

 

EYLEM No YAPILACAK ÇALIŞMALAR 2019 2020 2021 2022 

2.1.1.1  Yer Tahsisi, Mali Kaynak ve Projenin Onaylanması    x x 

2.1.1.2 

Yapının Tamamlanması ve Açılışın Yapılması  

Kriterler; Hizmet Birimleri ve Üye Çalışma Odası, Konferans – 

Etkinlik Salonu, Eğitim Odaları, Meslek Komiteleri, Meclis ve 

Komisyon Toplantı Odaları, Odaya Kira Geliri Sağlayacak ve 

Stratejik Ortakların (OSB vb.) Kullanımına Sunulacak İşyerleri-

Ofisler 

   x 

 

Hedef 2.1.2    

Bilgi ve İletişim Altyapımızı Geliştirmek 
4.4.2.1.2 

 

EYLEM No YAPILACAK ÇALIŞMALAR 2019 2020 2021 2022 

2.1.2.1  
Kurumumuzun Bilgi Varlıklarını ve Kişisel Verileri Koruyacak 

Nitelikte Elektronik Arşiv ve Güvenlik Sistemi Kurmak 
x x   

2.1.2.2 

Üyeler ve Diğer Yararlanıcıların Geri Bildirimde 

Bulunabilecekleri Elektronik İletişim ve Geri Bildirim İzleme 

Altyapısını Oluşturmak 

x x   

2.1.2.3 
Yararlanıcılar için Açık-Hat-Canlı (On-Line) Yardım Kanalı 

Oluşturmak 
 x   

 

Amaç 2.2   

İnsan Kaynaklarımızın Yetkinliğinin Artırılması 
4.4.2.2 

 
Hedef 2.2.1    

İnsan Kaynaklarımızın Kişisel ve Mesleki Gelişimi için Sürekli Eğitim ve Beceri 

Programları Uygulamak 

4.4.2.2.1  

 

EYLEM No YAPILACAK ÇALIŞMALAR 2019 2020 2021 2022 
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2.2.1.1  
Yönetici ve Personel Eğitim ve Bilgi İhtiyaçlarını Araştırmak ve 

İhtiyaçların Karşılanmasına Uygun Eğitim Planı Oluşturmak 
x x x x 

2.2.1.2 Eğitim Etkinliklerini Ölçmek, Bilgi ve Becerileri Güncel Tutmak x x x x 

 

Hedef 2.2.2    

Kurumsal Başarı Yönetimi Uygulamak 
4.4.2.2.2 

 

EYLEM No YAPILACAK ÇALIŞMALAR 2019 2020 2021 2022 

2.2.2.1  Kurumsal Başarı Yönetimi için Temel Kuralları Belirlemek x    

2.2.2.2 

Bireysel ve Birim Başarı Seviyelerini Sürekli Ölçmek ve 

Sonuçlara Göre Sürekli İyileştirme Çalışmaları Yapmak, Başarı 

Ödüllendirmeleri yaparak Personelin İş ve Kurum 

Motivasyonunu Canlı Tutmak 

x x x x 
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BÖLÜM 5: MALİYETLENDİRME 

Maliyetlendirme sürecindeki temel amaç, stratejik amaçların ve bunların yansıtıldığı stratejik hedefleri 

gerçekleştirmek amacıyla yürütülecek faaliyetlerin gerektirdiği maliyetlerin ortaya konulmasıdır. Böylece, 

kurumun stratejik planı ve bütçesi arasındaki bağlantının güçlendirilmesi, kaynakların amaçlar doğrultusunda 

daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılması sağlanabilmektedir. 

 

Kurumumuzun stratejik amaçlarına ulaşması sürecinde ihtiyaç duyulan mali kaynaklar her yıl Ekim-Aralık Ayları 

asasında yapılan tahmini bütçe çalışmaları kapsamında gözden geçirilir ve güncellenir. Stratejik amaçlara ilişkin 

tahminler ise Master İş Planında çalışılarak Yönetim Kurulunun onayı ile uygulamaya alınır. Her yıl için 

düzenlenen Yıllık İş Planlarında ise her bir eylem bazında bütçe çalışmaları yapılır ve Yıllık Tahmini Bütçe 

çalışmaları sürecinde yıllık iş planlarında ayrılan kaynakların yeterliliği gözden geçirilir. Gerekli olması halinde 

bütçenin ilgili harcama kaleminde yeterli kaynak ayrılarak söz konusu yılın iş planının bütçe izleme bölümü 

revize edilir.  

 

İş planlarında eylem bazında yer alan kaynakların kullanımına ilişkin sonuçlar yılın son Akreditasyon İzleme 

Komitesi (AİK) Toplantısında AİK üyelerine sunulur. Bu toplantı aynı zamanda bir yıl sonraki iş planları için 

gerekli mali kaynakların görüşüldüğü toplantıdır. Bu toplantıda alınan kararlar Yönetim Kurlunun onayına 

sunularak talep edilen kaynakların bütçeye alınması sağlanır.  
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BÖLÜM 6: İZLEME VE DEĞERLENDİRME  

İzleme, stratejik plan uygulamasının sistematik olarak takip edilmesi ve raporlanmasıdır. Değerlendirme ise 

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 geçirilmeli, hedeflenen ve ulaşılan sonuçlar karşılaştırılmalıdır.  

 

Soma Sanayi ve Ticaret Odası Akreditasyon İzleme Komitesi tarafından izlenmekte olan Oda Akreditasyon 

Sistemi çalışmaları kapsamında, STSO’nın stratejik amaçları doğrultusunda belirlenen hedefler de; performans 

göstergeleri, hedef/gerçekleşme değerleri ve sorumlularının yer aldığı “Yıllık İş Planı” aracılığıyla, kalite ekibinin 

sürekli desteği ile 3’er aylık ara dönemlerde Akreditasyon İzleme Komitesi Toplantılarında izlenmekte, yıllık 

bazda raporlanmaktadır. Yılın son AİK Toplantısında söz konusu yılın Stratejik Yönetim Uygulama (Hedefleri 

başarma derecesi) başarı ölçümleri yapılır. Başarılamayan ya da işin devam etmesi halinde söz konusu hedef ve 

eylemler sonraki yılın İş Planına alınır.  

 

Stratejik hedeflerin değerlendirilmesi, Akreditasyon İzleme Komitesi toplantılarında ve/veya Yönetimin Kalite 

Sistemini Gözden Geçirme toplantılarında, yıllık iş planlarına ve bütçe çalışmalarına girdi sağlayacak şekilde 

yapılmaktadır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOMA TİCARET VE SANAYİ ODASI 
Adres: Kurtuluş Mahallesi İstiklal Caddesi No:3  

PK: 45500 Soma / MANİSA – TR. 
Telefon: +90 236 613 11 56 Faks: +90 236 612 05 15 

Web Adresi: www.somatso.org.tr 
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