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ÖNSÖZ 

 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, hızlı bir değişim yaşayan, dünya ile birlikte, kalkınma ve 

gelişmenin yanı sıra bölgede sahip olduğu değerleri ekonomiye kazandırmış başta işsizlik olmak üzere, 

yaşanabilir kentler arasında ilk sıralarda yer alan bir Elazığ hedefiyle ve bunu yaparken Üyelerimizin günün 

koşullarına göre ihtiyaç ve beklentilerini de karşılamak için önemli bir çalışma gerçekleştirmiş bulunmaktayız.  

Meclis Başkanımız ve tüm Yönetim Kurulu Üyelerimizin katılımı ile yapılan toplantılar ve konunun 

ehemmiyetine binaen, hazırlanacak olan ve Odamızın gelecek Vizyonunu şekillendirecek olan “Stratejik Plan” 

çalışmalarının, Odamızı istenilen hedefe ulaştırması için üzerinde titizlikle durulmuştur. 

Odamız Stratejik Planın hazırlanması aşamasında ‘Neredeyiz? Nereye gitmek istiyoruz? Gitmek 

istediğimiz yere nasıl ulaşabiliriz? Ve hedefe ulaşmamızı nasıl takip eder ve değerlendiririz?’ sorularına cevap 

arayarak planlama çalışmalarına başladık. 

2009 yılında başlayan hazırlık çalışmaları döneminde, durum analiz özeti, katılımcılığın nasıl 

sağlanacağı, misyon, vizyon, temel değerler, amaç ve ölçülebilir hedefler, stratejiler ve maliyet tabloları 

hazırlanmıştır. Tüm bunlarla birlikte ilimizin kalkınma ve gelişmesi noktasında öncelikli olarak devlet eliyle 

yapılması gerekenler ve ilimizin öncelikli sorunları raporları da hazırlanmıştır. İlimizin dinamikleri, kalkınma 

alternatifleri, ilin SWOT analizi ve saha araştırma çalışmaları da tamamlanmıştır. 

Tüm bu çalışmalar kamuoyu ile paylaşılmış, Elazığ’ın sahip olduğu avantajlar ile Odamızın 90 yıllık 

birikim ve tecrübesiyle ilimizin dahi iyi yerlere taşınabileceği vurgusu üzerinde durulmuştur. Hazırlamış 

olduğumuz ‘Stratejik Plan’ın başarılı olabilmesi için Yönetim Kurulumuz, Oda organlarımız ve tüm 

çalışanların plana inanmaları ve sahiplenmeleri hususunda bir yıl süreyle çok sayıda etkinlik, girişim ve 

değerlendirmeler yapılmıştır.  

Belgeler arasında kaybolacak bir planlamadan daha çok uygulanabilir, ölçülebilir, koşullara göre 

güncellenebilir, hedefleri olan ve tüm aktörlerin aktif olarak yer aldığı, tüm kaynakların en doğru zamanda ve 

tasarruflu şekilde değerlendirildiği bir planlama ana hedefimiz olmuştur. 

Elazığ TSO Stratejik Planı’nda;  ticaretin, sanayinin ve sosyal hayatın gelişmesi, üyelerimizin günün 

koşullarına göre değişen ihtiyaçlarının karşılanması, girişimciliğin özendirilmesi, geleceğin sektör ve 

mesleklerinin belirlenmesi, sürekli iyileştirme prensibinden hareketle üyelerimize ve personelimize eğitim, 

bilgilendirme, motivasyon imkanlarının sağlanması, sosyal, kültürel ve eğitim içerikli çalışmaların yürütülmesi 

gibi başlıklar ön plana çıkmıştır. 

Bu Stratejik Planının hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eder, uygulanabilirliğini sağlamak için 

yine aynı performansla ve fedakârlıkla çalışacağımızı önemle vurgulamak isteriz. 

 

 

 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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1. STRATEJİK PLAN HAZIRLIK ÇALIŞMALARI 

 

 

1.1. Planın Sahiplenilmesi 

 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak Stratejik Planımızın hazırlık aşamasında 

“Neredeyiz? Nereye Gitmek İstiyoruz? Gitmek İstediğimiz Yere Nasıl Ulaşabiliriz? Ve 

Hedeflere Ulaşımımızı Nasıl Takip Eder ve Değerlendiririz? “ sorularına cevap arayarak 

planlamaya başladık.  

Hazırlık çalışmaları sürecinde öncelikle Durum Analizi özeti, katılımcılığın nasıl 

sağlanacağı, Misyon, Vizyon, Temel Değerler, Amaç ve ölçülebilir Hedefler, Stratejiler ve 

Maliyet tabloları hazırlanmıştır.  

Hazırlanan Stratejik Planın başarılı olabilmesi için; Elazığ TSO Yönetim Kurulu 

Başkanının Liderliğinde tüm Yönetim Kurulu Üyeleri, Oda Organları ve çalışanlarının plana 

inanmaları sağlanmıştır. Planın başarı ölçütü, tüm bu birimlerin plana inanması ve 

sahiplenmesiyle doğru orantılıdır. İcrası eksik bir yapının ortaya çıkmaması ve sadece yazılı bir 

belge olarak dosyalarda kalan bir planlamanın ortaya çıkmaması için tüm Oda birimleri 

planlamanın aktif oyuncuları olmuşlardır. Belgeler arasında kaybolacak bir Planlamadan daha 

çok uygulanabilir, ölçülebilir, koşullara göre güncellenebilir, hedefleri olan ve tüm aktörlerin 

aktif olarak yer aldığı bir plan ana hedefimiz olmuştur. 

 

 

1.2. Organizasyonun Oluşturulması 

 

Stratejik Planlama Ekibi görev dağımı aşağıdaki tabloda yer almaktadır. Oda Yönetim 

Kurul Başkanı liderliğinde; Genel Sekreter koordinasyonunda plan çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir.  

 

 

Stratejik Planlama Ekibi 

 

Adı Soyadı Görevi 

Asilhan ARSLAN Yönetim Kurulu Başkanı 

M.Mehmet KARABULUT Genel Sekreter 

Etem YALIN Halkla İlişkiler ve Protokol Müd. 

ve Akreditasyon İzleme Komitesi Üyeleri 
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1.3. İhtiyaçların Tespiti 

 

Stratejik Planlama Ekibinin yapmış olduğu çalışmalar ve Elazığ İlinde Milli Prodüktivite 

Merkezi tarafından gerçekleştirilen VAP çalışması ve İktisadi Araştırma Vakfı’nın 

gerçekleştirdiği Elazığ İlinin Ekonomik Gelişmesi Araştırma Raporu verileri, Elazığ 1. 

Ekonomi Kurultayı Sonuç Bildirgesi, Elazığ 1. Kalkınma Kurultayı Sektör Raporları, Elazığ 

Kümeleme Çalışması, Elazığ TSO tarafından 5 sektöre yönelik olarak gerçekleştirilen Ur-Ge 

Saha Araştırma Raporu, KUYAP Projesi Kapsamında Yapılan Çalıştay Raporları, Doğu 

Anadolu Projesi (DAP) Sonuç Raporları ile, İlde paydaşlarımızla yapılan istişare toplantıları 

verileri kaynak alınarak aşağıdaki temel ihtiyaçlar belirlenmiştir: 

 

 Oda Üyelerinin Eğitim ve Danışmanlık İhtiyaçları  

 Sektörler Bazında İhtiyaç Analizleri (Ara İş Gücü Eleman İhtiyacı, Veri Güncelleme) 

 Mali kaynakların Tespiti 
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2. DURUM ANALİZİ 

 

Gelecek Perspektifinin ortaya konabilmesi için öncelikli olarak Odanın geçmişi, mevcut 

durumu ve potansiyelinin ortaya konulması gerekmektedir. Bu amaçla mevcut durumda hangi 

kaynaklara sahip olunduğunun ve nelerin yetersiz olduğunun belirlenmesi gerekir. Böyle bir 

analiz, Odanın kendisini ve çevresini daha iyi tanımasına imkân sunacaktır.  

 

 

2.1. Odanın Tarihçesi 

 

Dünyada Ticaret ve Sanayi Odalarının ortaya çıkış XVl.yüzyılın sonralına rastlar. Ticaret 

Odası adını alan ilk kuruluş Marsilya Ticaret Odası olup, kuruluş yılı 1600’dür. Kuzey 

Amerika’da ilk Ticaret Odası 1768’de New York’ta kurulmuştur.  Kanada’da ilk Ticaret Odası 

ise 1804 yılında Halifax’ta açılmıştır. 

Günümüzde batılı ülkelerin Ticaret ve Sanayi Odalarında müşterek olan husus, devlet 

otoritelerine ve işletmelere yönelik olan müşavirlik fonksiyonlarıdır. 

Dünyadaki Ticaret ve Sanayi Odalarının bir ortak özelliği de milli, merkezi bir üst 

organizasyon içinde bir araya gelmeleridir. Ülkemizdeki örneği Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği’dir. 

Osmanlı toplumunda Oda fikri, batılaşma hareketleri ile birlikte gündeme gelmiştir. Bir 

dizi reform ve yenilikler içeren 1856 tarihli Islahat Fermanı, tüccarların odalar kurarak 

örgütlenmeleri gereğini ortaya çıkarmıştır. Ferman gereği nizamnameler yayımlanıp Odalar 

kurulmaya başlanmıştır. 

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası’nın kuruluşu Odamızdaki eski kayıtlar incelendiğinde 

oldukça eski yıllara dayandığı görülür. 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın başlarına kadar önemli bir 

ticaret merkezi konumunda olan Harput’ta bu  dönemlerde 850’ye yakın çeşitli iş kollarında 

dükkan ve mağazaların varlığı dönemin salnamelerinde (yıllık) görülmektedir. 

Harput’un bu dönemi Elazığ 1. Ekonomi Kurultayı Kitabında şu şekilde 

değerlendirilmektedir: “ Elazığ’ın Cumhuriyetten önceki döneme ait sanayisini incelerken 

Harput’un sanayi durumuna bakmak gerekir. Harput, XlX uncu yüzyıl sonlarına kadar hatta 

XX. Yüzyıl başlarında önemli bir ticaret  merkezi olma yanında sanayide, her sınıftan faaliyet 

gösteren çeşitli meslek kuruluşları şeklinde teşkilatlanmış bir yapıya sahiptir. Büyük ticaret 

hanları, 850’ye yakın mağaza ve dükkanları, faal ticaret kervanları ve iyi ahlak sahibi esnafı ile 

tanınmış bulunmaktadır. 

Bu dönemde, dokuma ve giyim sanayi ile el sanatları sanayi malları imalatı ile ilgili 

faaliyetler göze çarpmaktadır. Hemen hemen her evde pamuk ipliği yapmaya elverişli çıkrıklar 

ve yine her evde dokuma kuyuları denilen el tezgahları mevcuttu. Öte yandan, debbağçılık 

(derileri sepileyip meşin, sahtiyan, kösele vs. yapan esnaf) ile uğraşan 30-35 imalathane mevcut 

olup, bunların bir kısmı ihraç edilirdi.” Denilmektedir.  

Harput’ta ki, bu zengin ticari birikim esnaf örgütlenmesine de  yansımış ve Harput Ticaret 

Odası’nın bu dönemde faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edilmektedir. 

18. yüzyılın sonlarına doğru yeni yerleşim yeri olarak sürekli büyümeye başlayan 

Elazığ’da 19 Eylül 1920 yılında Ticaret ve Sanayi Odası’nın kurulduğu ve 10 Mart 1926 yılına 

kadar Başkanlığını Şedele Fehmi Efendi’nin yaptığı Odamız kayıtlarında mevcuttur.  

655 sayılı kanunu göre, 19 Eylül 1336 tarih ve 4418/366 sayılı Elazığ Vilayet Makamının 

yazısı ile İlk Oda seçimleri 10 Mart 1926 tarihinde yapılmış ve Hacı Saitzade Sait Efendi 

başkanlığa seçilmiş dönemin Oda mühründen de anlaşıldığı gibi “Elaziz Ticaret ve Sanayi 

Odası” ünvanı ile Odanın resmi kuruluşu gerçekleştirilmiştir.  
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Atatürk’ün 1937 yılında Elazığ’ı teşrifleri ile Elaziz isminin Elazığ olarak 

değiştirilmesinin ardından Odanın unvanı da “Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası” olarak 

değiştirilmiştir. 

Yüksek Ticaret Bakanlığı’nın 28 Ekim 1948 tarih ve 9290 sayılı emirleri doğrultusunda 

ticari potansiyeli bulunan Maden ve Palu İlçelerine Odanın birer Ajanlık kurulması yönündeki 

talebi üzerine, Oda Yönetim Kurulu 15 Kasım 1948 tarih ve 20 sayılı karar ile adı geçen iki 

ilçede Oda Ajanlıklarını kurmuştur. 

21 Ekim 1951 tarihinde Odaların çalışma ve görevlerini belirten 5590 sayılı kanunun 

çıkmasının ardından, ilgili kanun hükümleri doğrultusunda ve Yüksek Ticaret Bakanlığı’nın 24 

Aralık 1952 tarih ve 4/14320 sayılı emirleri gereğince  ve Vilayet Makamının 3 Ocak 1953 

tarihli ve 2 sayılı yazısına istinaden Oda Yönetim Kurulu 6 Mart 1953 tarih ve 4 sayılı kararı 

ile Maden ve Palu’daki Ajanlıklarının faaliyetlerini bu tarihten itibaren süresiz olarak 

durdurmuştur. 

Harput'a ticari hayatı şekillendiren daha sonra Elazığ şehir merkezinde resmi bir hüviyete 

kavuşan Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası hizmetinde kesintiye uğramadan faaliyetlerini bugüne 

kadar sürdürmüştür. 

 

 

2.2. Yasal Yükümlülüklerimiz 

 

2.2.1. Odaların Kuruluşu 

 

Odalar üyelerinin müşterek ihtiyaçlarını karşılamak, meslekî faaliyetlerini 

kolaylaştırmak, mesleğin genel menfaatlere uygun olarak gelişmesini sağlamak, mensuplarının 

birbirleri ve halk ile olan ilişkilerinde dürüstlüğü ve güveni hâkim kılmak üzere meslekî 

disiplin, ahlâk ve dayanışmayı korumak ve bu Kanunda yazılı hizmetler ile mevzuatla odalara 

verilen görevleri yerine getirmek amacıyla 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

(TOBB) ile Odalar ve Borsalar kanununa göre kurulan, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu 

niteliğinde meslek kuruluşlarıdır. 

 

 

2.2.2. Odamızın Görevleri 

 

5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Odalar ve Borsalar kanununa 

göre Odaların görevleri; 

a) Meslek ahlâkını, disiplini ve dayanışmayı korumak ve geliştirmek, ticaret ve sanayinin 

kamu yararına uygun olarak gelişmesine çalışmak. 

b) Ticaret ve sanayiyi ilgilendiren bilgi ve haberleri derleyerek ilgililere ulaştırmak, ilgili 

kanunlar çerçevesinde resmî makamlarca istenecek bilgileri vermek ve özellikle 

üyelerinin mesleklerini icrada ihtiyaç duyabilecekleri her çeşit bilgiyi, başvuruları 

durumunda kendilerine vermek veya bunların elde edilmesini kolaylaştırmak, 

elektronik ticaret ve internet ağları konusunda üyelerine yol gösterecek girişimlerde 

bulunmak, bu konularda gerekli alt yapıyı kurmak ve işletmek. 

c) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeleri yapmak, bölgeleri içindeki iktisadî, ticarî 

ve sınaî faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak, başlıca maddelerin piyasa 

fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla yaymak. 
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d) 26 ncı maddedeki belgeleri düzenlemek ve onaylamak. 

e) Meslek faaliyetlerine ait konularda resmî makamlara teklif, dilek ve başvurularda 

bulunmak; üyelerinin tamamının veya  bir kesiminin meslekî menfaati olduğu takdirde 

meclis kararı ile bu üyeleri adına veya kendi adına dava açmak. 

f) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit  etmek, Bakanlığın 

onayına sunmak ve  ilân etmek. 

g) Üyeleri tarafından uyulması zorunlu meslekî karar almak. 

h) Yurt içi ve yurt dışı fuar ve sergilere katılmak. 

ı) Gerektiğinde 507 sayılı Esnaf ve Küçük Sanatkârlar Kanununun 125 inci maddesinde 

sayılan mal ve hizmetlerin azamî fiyat tarifelerini, kendi üyeleri için,  Bakanlıkça 

çıkarılacak yönetmeliğe uygun olarak tespit etmek ve onaylamak. 

j) Deniz ticaretinin kamu yararına, millî ulaştırma ve deniz ticareti politikasına uygun 

şekilde gelişmesine çalışmak. 

k) Millî ve milletlerarası deniz ticaretine ait incelemeler yapmak ve bu konudaki bilgileri 

sağlamak, Türkiye limanları arası ve yurt dışı navlun, acente komisyonu ve ücretleri 

ile liman masrafları gibi bilgileri toplamak ve bunları  mümkün olan vasıtalarla en seri 

şekilde yaymak, dünya deniz ticaretindeki en son gelişmeleri izlemek, istatistikler 

tutmak ve bunları ilgililere duyurmak. 

l) Deniz ticaretine ait ticarî örf, teamül ve uygulamaları tespit ve ilân etmek, navlun 

anlaşmaları, konşimento ve benzeri evraka ait tip formları hazırlamak. 

m) Yabancı gemi sahip ve donatanları ile denizcilikle ilgili müesseselere Türkiye 

limanlarının imkânları, çalışma şekilleri, tarifeleri ve liman masrafları hakkında bilgi 

vermek ve onlardan benzeri bilgileri sağlamak. 

n) Deniz ticareti ile ilgili milletlerarası kuruluşlara üye olmak ve delege bulundurmak. 

o) İlgililerin talebi üzerine deniz ticareti ile ilgili ihtilaflarda hakemlik yapmak. 

p) Deniz acenteliği hizmet ücret tarifelerini hazırlamak ve Bakanlığın onayına sunmak. 

r) Sair mevzuatın verdiği görevlerle, ilgili kanunlar çerçevesinde Birlik ve Bakanlıkça 

verilecek görevleri yapmak. 

s) Birliğin belirlediği standartlara göre üye kayıtlarını tutmak ve üyelik aidatlarına ilişkin 

belgeleri saklamak ve bunları Birliğe talep halinde bildirmek. 

t) Mevzuatla bakanlıklara veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarına verilen işlerin, bu 

Kanunda belirtilen kuruluş amaçları ve görev alanı çerçevesinde odalara tevdii halinde 

bu işleri yürütmek. 

u) Üyelerinin ihtiyacı olan belgeleri vermek ve bunlara ilişkin gerekli hizmetleri yapmak. 

v) Yurt içi fuarlar konusunda yapılacak müracaatları değerlendirip Birliğe teklifte 

bulunmak. 

y) Üyeleri hakkındaki tüketici şikâyetlerini incelemek ve kuruluş amaçları doğrultusunda 

diğer faaliyetlerde bulunmak. 

z) Ticaret ve sanayi odalarınca, odalar ayrı olan illerde ise sanayi odalarınca sanayiciler 

için kapasite raporları düzenlemek. 
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Odalar, bunlardan başka mevzuat hükümleri çerçevesinde;  

a) Ticaret mallarının niteliklerinin belirlenmesine yönelik laboratuarlar kurmak veya 

bunlara iştirak etmek, uluslararası kalibrasyon, test ölçme laboratuarı kurmak veya 

iştirak etmek, belgelendirme hizmetleri sunmak, 

b) Milli Eğitim Bakanlığının izin ve denetiminde ticaret, denizcilik ve sanayi ile ilgili 

kursları açmak, açılan kurslara yardımda bulunmak, yurt içinde ve dışında ihtiyaç 

duyulan alanlar için öğrenci okutmak ve stajyer bulundurmak; meslekî ve teknik 

eğitim ve öğretimi geliştirme ve yönlendirme çalışmaları yapmak, kendi üyelerinin 

işyerleriyle sınırlı olmak üzere, 3308 sayılı Meslekî Eğitim Kanunu kapsamına 

alınmamış meslek dallarında bu uygulamaya ilişkin belgeleri düzenlemek, 

c) İlgililerin talebi halinde, ticarî ve sınaî ihtilaflarda hakem olmak, tahkim kurulları 

oluşturmak, 

d) Açılmış veya açılacak olan sergiler, panayırlar, umumi mağazalar, depolar, müzeler ve 

kütüphanelere katılmak, 

e) Yetkili bakanlıkça uygun görülen alanlarda sanayi siteleri, endüstri bölgeleri, organize 

sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri, teknoparklar, teknoloji merkezleri 

kurmak ve yönetmek; 3218 sayılı Serbest Bölgeler Kanunu çerçevesinde serbest bölge 

kurucu ve işleticisi veya işleticisi olmak, antrepo işletmek ve fuar alanları, kongre 

merkezleri ile ticaret merkezleri kurmak, işletmek veya kurulmuş olanlara iştirak 

etmek, 

Görevlerini de yaparlar. 
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2.2.3. Elazığ TSO Organizasyon Şeması 
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Meclisimizin Görevleri 

 

a) Oda yönetim kurulu ve disiplin kurulu üyelerini seçmek. 

b) Kendi üyeleri arasından Birlik genel kurulu delegelerini seçmek. 

c) Yönetim kurulu tarafından yapılacak teklifleri inceleyip karara bağlamak. 

d) Uyulması zorunlu meslekî kararlar almak. 

e) Çalışma alanları içindeki ticarî ve sınaî örf, adet ve teamülleri tespit ve ilân etmek. 

f) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini incelemek ve onaylamak. 

g) Üyeleri arasında  veya üyelerin yapmış oldukları sözleşmede yer alması halinde bu 

sözleşmelerle ilgili olarak çıkan ihtilafları çözmek üzere tahkim müesseseleri kurmak,  

mahkemeler tarafından istenecek hakem ve bilirkişi listelerini onaylamak. 

h) Odaya kayıtlı üyeler hakkında disiplin kurulu tarafından teklif edilecek cezaları karara 

bağlamak. 

ı) Yıllık bütçe ve kesin hesapları onaylamak ve yönetim kurulunu ibra etmek, sorumluluğu 

görülenler hakkında takibat işlemlerini başlatmak. 

j) Taşınmaz mal almaya, satmaya, inşa, ifraz, tevhit ve rehin etmeye, ödünç para almaya, 

kamulaştırma yapmaya, okul ve derslik yapmaya, bu Kanun hükümleri çerçevesinde şirket ve 

vakıf kurmaya veya kurulu şirketlere ortak olmaya karar vermek. 

k) Oda iç  yönergesini kabul etmek ve Birliğin onayına sunmak. 

l) Yönetim kurulunca odaya kayıt zorunluluğuna veya üyelerin derecelerine ilişkin olarak 

verilecek kararlara karşı yapılan itirazları incelemek ve kesin karara bağlamak. 

m) Mesleklere ve sorunlara göre ihtisas komisyonları ve danışma kurulları kurmak. 

n) Yurt içi ve yurt dışı sınaî, ticarî ve ekonomik kuruluşlara üye olmak ve kongrelerine delege 

göndermek. 

o) Tahsili imkânsızlaşan alacakların takibinden vazgeçme veya ölen, ticareti terk eden ve odaya 

olan aidat borçlarını, yangın, sel, deprem ve benzeri tabiî afetler gibi, iradesi dışında meydana 

gelen mücbir sebeplerden dolayı ödeme güçlüğü içinde olan üyelerin aidat borçlarının ve 

gecikme zamlarının affı ve/veya yeniden yapılandırılmaları ile oda veya üyeler adına açılacak 

davalar konusunda yönetim kurulundan gelen teklifleri inceleyip karara bağlamak ve gerekli 

gördüğünde bu yetkisini yönetim kuruluna devretmek. 

p) Oda çalışmalarına veya Türk ekonomik hayatına önemli hizmetler vermiş kimselere meclisin 

üye tam sayısının üçte ikisinin kararıyla şeref üyeliği vermek.   

r) İlgili mevzuatla verilen diğer görevleri yerine getirmek. 
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Yönetim Kurulumuzun Görevleri 

 

a) Mevzuat ve meclis kararları çerçevesinde oda işlerini yürütmek. 

b) Bütçeyi, kesin hesabı ve aktarma tekliflerini ve bunlara ilişkin raporları oda meclisine 

sunmak. 

c) Aylık hesap raporunu oda meclisinin incelemesi ve onayına sunmak. 

d) Oda personelinin işe alınmalarına ve görevlerine son verilmesine, yükselme ve nakillerine 

karar vermek. 

e) Disiplin kurulunun soruşturma yapmasına karar vermek, bu Kanun uyarınca verilen disiplin 

ve para cezalarının uygulanmasını sağlamak. 

f) Hakem, bilirkişi ve eksper listelerini hazırlamak ve onaylanmak üzere meclise sunmak. 

g) Bu Kanunda ve  ilgili mevzuatta öngörülen belgeleri tasdik etmek. 

h) Odanın bir yıl içindeki faaliyeti ve bölgesinin iktisadî ve sınaî durumu hakkında yıllık rapor 

hazırlayıp meclise sunmak.                                    

ı) Hazırladığı oda iç yönergesini meclise sunmak. 

j) Ticaret ve sanayiye ait her türlü incelemeyi yapmak, çalışma alanı içindeki ticarî ve sınaî 

faaliyetlere ait endeks ve istatistikleri tutmak ve meclisçe belirlenen maddelerin piyasa 

fiyatlarını takip ve kaydetmek ve bunları uygun vasıtalarla ilân etmek. 

k) Oda personelinin disiplin işlerini bu Kanunda ve ilgili mevzuatta öngörülen  esas ve usuller 

çerçevesinde karara bağlamak. 

l) Yüksek düzeyde vergi ödeyen, ihracat yapan, teknoloji geliştiren üyelerini ödüllendirmek. 

m) Bütçede karşılığı bulunması kaydıyla sosyal faaliyetleri desteklemek ve özendirmek, bağış 

ve yardımlarda bulunmak, burs vermek, meclis onayı ile okul ve derslik yapmak.  

n) Hakem veya hakem heyeti seçmek. 

o) Bu Kanunla ve sair mevzuatla odalara verilen ve özel olarak başka bir organa bırakılmayan 

diğer görevleri yerine getirmek. 
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Genel Sekreterin Görevleri 

 

 a) Odanın idari işlerini, iç çalışmalarını ve yazı işlerini düzenlemek ve yönetmek. 

 b) Odalarca verilecek belgeleri düzenlemek ve bu belgelerin düzenlenmesine esas olacak 

bilgilerin toplanmasını sağlamak. 

 c) Organ toplantılarının gündemine ilişkin hazırlık yapmak, toplantı davetiyelerinin ve 

gündeminin üyelere zamanında gönderilmesini sağlamak, bu toplantılara ait tutanakları 

düzenlemek, karar özetlerini tutmak ve imzalamak, organ toplantılarına ilişkin hazirun cetveli 

ve devam çizelgelerini tutmak ve karar defterlerini, karar özetlerini ve toplantılar için elektronik 

cihazlarla yapılan kayıtları muhafaza etmek. 

 d) Oy kullanmamak şartıyla meclis ve yönetim kurulu toplantılarına iştirak etmek. 

 e) Organlarca alınan kararları takip etmek ve sonuçlandırmak ve kararların zamanında 

gereğinin yerine getirilmesini sağlamak. 

 f) Oda personelinin işe alınması, yükselmesi, ödüllendirilmesi, cezalandırılması ve işine 

son verilmesi konusunda yönetim kuruluna öneride bulunmak. 

 g) Oda personelinin çalışmalarını denetlemek ve personele gerekli emir ve talimatları 

vermek. 

 h) Resen yaptığı harcamaları yönetim kurulunun onayına sunmak ve haftalık harcamalar 

hakkında yönetim kurulunu bilgilendirmek. 

 ı) Aylık mizanı ve aktarma taleplerini hazırlamak, hazırlık bütçesini, gelir tablosunu, 

kesin mizanı ve kesin hesabı yapmak ve bunları yönetim kuruluna sunmak. 

 i) Demirbaş ve ayniyat kayıtlarının düzenlenmesini ve saklanmasını sağlamak, arşiv 

malzemelerini muhafaza etmek. 

 j) Yayın işlerini yönetmek. 

 k) Oda iç yönergesi taslağını hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak. 

 l) Meclise sunulmak üzere yönetim kurulu tarafından hazırlanacak odanın bir yıl içindeki 

faaliyeti ve bölgesinin iktisadi ve sınai durumu hakkındaki yıllık raporun tanzimi hususunda 

gerekli hazırlıkları yapmak. 

 m) Üye kayıtlarının tutulması, güncelleştirilmesi ve silinmesine ilişkin işlemleri mevzuat 

ve ilgili organ kararları çerçevesinde yürütmek. 

 n) Yönetim kurulunca devredilen yetkileri kullanmak.  

 o) Bu Yönetmelik ve sair mevzuatla verilen diğer görevler ile mevzuat çerçevesinde 

meclis, yönetim kurulu veya yönetim kurulu başkanı tarafından verilecek görevleri yapmak. 

  Genel sekreter, odaya yükümlülük getirmeyen, resmi makamlarla veya gerçek ve tüzel 

kişilerle yapılan yazışmalarda, oda organları tarafından alınan kararların yürütülmesine ilişkin 

hususlarda imzaya yetkilidir.  

 Genel sekreter, oda personelinin disiplin ve sicil amiridir. 

 Genel sekreter, yönetim kurulunun kararıyla harcama yetkisi dahil görev ve 

yetkilerinden bir bölümünü her mali yılın ilk ayında yeniden tespit edilmek üzere Genel 

Sekreter yardımcısına devredebilir. 

 Genel sekreterin görevli veya izinli olduğu sürelerde Genel Sekreter yardımcısı yönetim 

kurulu başkanının onayıyla genel sekreterliğe vekâlet eder. 
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 Oda Meclisi, Oda Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterin görevleri 5174 sayılı kanun ve 

Oda Muamelat Yönetmeliğine göre yazılmıştır. Elazığ TSO Organizasyon Şemasında yer alan 

tüm birimlerin görevleri Oda Kalite Yönetim Sistemi içerisinde Görev Tanımlarında ayrıntılı 

olarak yer almaktadır. [EK  Görev Tanımları] 

 

 

2.3. Faaliyet Alanlarımız 

 

Odamızın yasal yükümlülükleri ve mevzuat analizleri çıktılarından yararlanarak 

oluşturduğumuz temel ürün ve hizmetler, Prosesler şeklinde Odamız Kalite Yönetim Sistemi 

İçerisinde tanımlanmıştır. 

 

 

2.4. Paydaşlarımız 

 

Paydaşlarımızı iç paydaşlar, dış paydaşlar ve müşteriler (yararlanıcılar) olmak üzere 2 

grupta ele alacağız. Stratejik Planlama sürecinde paydaş gruplar tespit edilmiş, bu gruplarla 

etkili bir iletişim kurularak ilgi ve katkıları sağlanmıştır. Planlamanın en önemli aşamalarından  

biri  olan bu aşamada paydaşların görüş ve beklentileri de tespit edilmiştir.  

Paydaşlarla faaliyetlerin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlayacak unsurlar 

belirlenmiştir. Paydaşlarla ortaya çıkabilecek en önemli ilişkilerden biri olası çıkar 

çatışmalarının tespit edilmesidir. Yine bu bölümde paydaş görüşleri alınarak Odamızın Güçlü 

ve Zayıf yönleri hakkında paydaşların fikirlerinden yararlanılmıştır. Yapılan toplantılarda 

paydaşların hangi aşamalarda katkı sağlayacağı tespit edilmiştir. Paydaş görüş, öneri ve 

beklentileri planlama sürecimize dahil edilmiştir böylece paydaşların planı sahiplenmesi 

sağlanmıştır.  

 

 

 

2.4.1. Paydaşlarımızın Tespiti 

 

2.4.2. İç Paydaşlar 

 

Oda Meclisi ve Aileleri, Oda Yönetim Kurulu ve Aileleri ve Oda Personeli ve Aileleri iç 

paydaş olarak belirlenmiştir. Kurumda aidiyet kültürünün, duygusunun yerleştirilebilmesi için 

iç paydaşlarla çeşitli sosyal etkinlikler düzenlenecektir. Tüm Oda Personelinin eş ve çocukları 

da dahil olmak üzere doğum günlerinde küçük bir hediyeyle hatırlanılması sağlanarak bu 

kişilerin Odaya olan aidiyet duyguları pekiştirilecektir. Yine bu amaçla, belirli periyotlarla 

Meclis Üyeleri/Yönetim Kurulu Üyeleri ve Aileleri ile birlikte ve Personel ve Aileleriyle 

kaynaşma etkinlikleri yapılacaktır. (Piknik, Yemek, Kahvaltı, Tiyatro, Seyahat, Konser vb. 

etkinlikler) 
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2.4.3. Dış Paydaşlar 

 

Ticaret Bakanlığı, TOBB, Elazığ Valiliği, Elazığ Belediyesi, Elazığ İŞKUR İl Müdürlüğü, Fırat 

Üniversitesi, Elazığ KOSGEB Müdürlüğü, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, Fırat Kalkınma 

Ajansı, Fırat TEKNOKENT İŞGEM, KÜSİ, OSB ve KSS’ ler, Elazığ Ticaret Borsası, Elazığ 

Esnaf ve Sanatkarları Odası, Medya, Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, Meslek Liseleri, Çıraklık 

Eğitim Merkezi, İldeki STK’lar, Kamu Kurumu ve Bölge Müdürlükleri, Odamız Üyeleri, TSE 

Mahalli Temsilciliği, TÜİK-TİM-(DAİB), Bankalar- KGF. 



Paydaş Listesi ve Paydaş Değerlendirme Tablosu 

S
ır

a
 Kurum Adı 

Paydaşın 

Türü 
Neden Paydaş 

Paydaş, Odamızın hangi 

Faaliyetiyle/Hizmetiyle 

İlgilidir 

Paydaşın 

Kuruluştan/Kuruluşun 

Paydaştan Beklentileri 

Paydaşın Odamız Faaliyetlerine/ 

Hizmetlerine Etkisi (Olumlu-

Olumsuz) 

Ö
n

ce
li

ğ
i 

1 

Ticaret 

Bakanlığı 

Dış 

Paydaş 

Odamızın İlgili 

Bulunduğu Üst 

Kuruluşu 

Odanın bağlı bulunduğu 

tüm kanun ve 

yönetmeliklerle belirlenen 

mevzuat uygulamasının 

denetlenmesi 

Kanunlar çerçevesinde tüm 

işletmelere eşit mesafede hizmet 

vermesi/ ilimiz ve bölge illerin 

gerçekleri göz önünde 

bulundurularak işletmelere güçlü 

destek unsurlarının sunulması 

 

Bölgesel ve Sektörel destek 

unsurlarının belirlemesinde Odamız 

tarafından hazırlanan raporların 

değerlendirilmesi Olumlu bir etki 

oluşturacaktır.  

1 

2 

TOBB Dış 

Paydaş 

Odamızın Bağlı 

Bulunduğu üst 

kuruluş 

Odamızın üyelerine sunmuş 

olduğu faaliyet ve 

hizmetlerle ilgilidir. 

Avrupa Odalar Birliği (Euro 

Chambres) standardlarında 

Odamızın hizmet vermesi/ TOBB 

tarafından Odalar Bünyesinde 

gerçekleştirilecek 

organizasyonlarda, 

yapılanmalarda Odamıza öncelik 

tanınması ve bu konularda pilot 

Oda olarak seçilmesi 

 

TOBB tarafından Odamızın bölgeyi 

temsil eden Oda vasfıyla 

değerlendirilmesi ilimiz ve bölgemiz 

için Olumlu bir etki olacaktır. 

1 

3 

Elazığ Valiliği Dış 

Paydaş 

İldeki en yetkili 

makam oluşu 

İlin genel 

koordinasyonunda önder 

oluşu   

Organizasyonlarda işbirliği 

yapılarak aktif rol alınması/  ilin 

sanayi ve ticari anlamda 

kalkınmasına yönelik tüm 

yapılanmalarında karar 

mekanizması içerisinde  Odamıza 

yer verilmesi 

Organizasyonlarda aktif katılım 

olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

1 

4 

Elazığ 

Belediyesi 

Dış 

Paydaş 

İldeki en yetkili 

yerel yönetim oluşu 

İlin genel 

koordinasyonunda önder 

oluşu   

Organizasyonlarda işbirliği 

yapılarak aktif rol alınması/  ilin 

sanayi ve ticari anlamda 

kalkınmasına yönelik tüm 

yapılanmalarında karar 

Organizasyonlarda aktif katılım 

olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

1 
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mekanizması içerisinde Odamıza 

yer verilmesi 

 

5 

Elazığ İŞKUR 

İl Müdürlüğü 

Dış 

Paydaş 

Ortak Proje 

çalışmaları 

İşbirliği ile Meslek 

Edindirme ve diğer 

kursların, projelerin 

geliştirilmesi ve  

finansmanı. 

İlin gereksinimlerinin dikkate 

alınarak meslek edindirme 

kurslarına başvurulması/ 

uygulanacak olan kursların en alt 

seviyede bürokrasi ile yürütülmesi 

 

Meslek edinme ve işe yerleştirme ve 

istihdama katkı olumlu etkidir/ Ağır 

işleyen bürokrasi olumsuz 

etkilemektedir. 

1 

6 

Fırat 

Üniversitesi 

Dış 

Paydaş 

İŞKUR, AB, 

TÜBİTAK, 

SANTEZ gibi proje 

temelli program 

ortaklıkları, 

uygulanması, 

danışmanlık ve 

Oda üyelerine 

eğitim verilmesi 

Projelerin hazırlanması ve 

FÜSEM aracılığıyla 

Projelerde gerekli eğitim ve 

danışmanlık desteğinin 

verilmesi 

Oda Üyelerinin proje 

kabiliyetlerini geliştirecek eğitim 

ve organizasyonların yapılması/ 

Proje, Eğitim gibi konularda ortak 

çalışmaların artarak devamı, ilin 

önceliklerinin, sorunlarının, 

çözüm önerilerinin bilimsel 

yöntemlerle ortaya konulması. 

 

Proje eğitim ve danışmanlık 

konularında öğretim elemanı temini 

ve proje ortaklıkları Olumlu 

katkılardır. 

1 

7 

Elazığ 

KOSGEB 

Müdürlüğü 

Dış 

Paydaş 

Üyelerimize hizmet 

ve destek veriyor 

oluşu 

Üyelerimize Kamu 

Kurumları içerisinde proje 

desteği sağlaya en önemli 

kuruluş oluşu 

Sektörel toplantıların organize 

edilmesi ile KOSGEB konusunda 

tam bir bilinç oluşturulması/ 

Hizmetin tabana yayılarak tüm 

üyelerimizin KOSGEB’den 

destek almasının sağlanması 

 

Hizmetin tabana yayılması olumlu 

sonuçlar doğuracaktır. 

1 

8 

Sanayi ve 

Teknoloji İl 

Müdürlüğü 

Dış 

Paydaş 

KÜSİ çalışma 

grubunda yer 

alması ve Odamız 

üyelerine 

Belgelendirme 

faaliyetleri 

Üyelerimizin 

denetlenmesi, 

belgelendirilmesi ve KÜSİ 

grubunda yapılan 

faaliyetler 

Odamız üyelerinin belgelendirme 

faaliyetlerinin hızlı bir şekilde 

sonuçlandırılması. 

Uyum içerisinde faaliyetlerin 

sürdürülmesi  

Bakanlık yetkisinde olan projelerin 

değerlendirilmesinde ilimiz 

sanayicilerinin beklentileri 

doğrultusunda kararlar alınması  

1 

9 

Fırat Kalkınma 

Ajansı 

Dış 

Paydaş 

Yönetiminde 

Odamızın da yer 

alması 

İlimizin ve üyelerimizin 

sanayi ve ticari anlamda 

gelişimi etkili ve dinamik 

bir kuruluş oluşu 

Üyeler ile Ajans arasında köprü 

görevi yapması/ İlin ve bölgenin 

kalkınması için tüm imkanların 

(raporlar, projeler, faaliyetler, 

Bölgeye uluslar arası rekabet edebilir 

bir yapı kurgulayarak son derece 

olumlu bir etki kazandırmış olacaktır.    

1 
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yatırımlar, fizibiliteler vs.) 

kullanılması 

 10 

Fırat  

TEKNOKENT 

İç Paydaş Odamız İştiraki 

olan bir şirket oluşu 

Üyelerimizin Ar-Ge ve 

İnovasyon konularında 

yatırım yapabilecekleri bir 

merkez oluşu 

Şirket ortağı oluşumuz nedeniyle, 

şirketin devamlılığında ve 

başarısında en aktif kuruluş 

olmamız/ Bölge için başarılı bir 

uygulama projesi olması 

 

Paydaş başarılı olur ise yeni örnekler 

gelişecek/ başarısız olur ise bu tür 

kuruluşların kurulması noktasında 

girişimler azalacaktır. 

1 

11 

İŞGEM İç Paydaş En büyük hisseye 

sahip şirket ortağı 

oluşumuz 

İmalat sanayindeki 

yatırımcılara geçici işlik 

temini ve kuluçka hizmeti 

veriyor oluşu. 

Şirket ortağı oluşumuz nedeniyle, 

şirketin devamlılığında ve 

başarısında en aktif kuruluş 

olmamız/ Bölge için başarılı bir 

uygulama projesi olması 

 

Paydaş başarılı olur ise yeni örnekler 

gelişecek/ başarısız olur ise bu tür 

kuruluşların kurulması noktasında 

cesaretler azalacaktır. 

1 

12 

KÜSİ Dış Paydaş Üniversite Sanayi İş 

Birliğini 

sağlamaktadır 

Odamız imalat sektörüyle 

ilgili üyelerin problemlerine 

çözüm üretme, Üniversite-

Kamu ve Sanayiciyi biraraya 

getirme 

İmalat Sanayi ile KÜSİ arasında 

köprü görevi/ Odamız imalat 

sektörüne kayıtlı üyelerinin yeni 

teknolojik gelişmelerden haberdar 

olması ve adaptasyonu  

Bu paydaşlarla Odaların iletişimi diğer 

çoğu ilde olduğu gibi arzu edilen 

yeterliliğe sahip olmayışı olumsuz etki 

oluşturur/ Sağlanacak iletişim imalat 

sektörünü hızlı bir ivmelenmeyle 

yurtdışı sanayileşmiş ülkeler 

seviyesine taşıyabilecek olması olumlu 

etkidir. 

 

1 

13 

OSB ve KSS’ 

ler 

Dış Paydaş İlimizde yatırım 

yapmış ve/veya 

yapacak 

girişimcilere altyapı 

imkanı sunuyor 

oluşu  

Yatırımcılara altyapı temini  İlimize imalat sektöründe yatırım 

yapacak olan üyelerimizin 

yönlendirilmesi /Yönlendirilecek 

yeni yatırımcılara yatırım altyapısı 

konusunda yardımcı olmak 

 

Arsa temini noktasındaki sıkıntılar 

olumsuz etki oluşturmaktadır/ Yatırım 

yapacak üyelerimiz için cazip bir 

yatırım merkezi teşkil etmek 

1 

14 

Elazığ Ticaret 

Borsası 

Dış Paydaş Ortak Proje 

çalışmaları 

İşbirliği ile ilin ticari ve 

sanayi anlamında 

geliştirilmesi 

İlin gelişimine yönelik çalışmalarda 

ortak bir paydada buluşma/  İlin 

gelişimine yönelik çalışmalarda 

ortak bir paydada buluşma 

 

 

Organizasyonlarda aktif katılım 

olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

2 
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Elazığ Esnaf ve 

Sanatkarları 

Odası 

Dış Paydaş Ortak Proje 

çalışmaları 

İşbirliği ile ilin ticari ve 

sanayi anlamında 

geliştirilmesi 

İlin gelişimine yönelik çalışmalarda 

ortak bir paydada buluşma/  İlin 

gelişimine yönelik çalışmalarda 

ortak bir paydada buluşma 

 

Organizasyonlarda aktif katılım 

olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

2 

16 

Medya Dış Paydaş En etkili  iletişim 

kanalı oluşu 

Odamız faaliyetlerinin 

üyelerimize duyurulması 

noktasında görev yapıyor 

oluşu 

 

Hızlı bilgi aktarımı/Odamız Basın 

duyurularının, faaliyetlerinin etkili 

ve doğru bir şekilde yazılı ve görsel 

olarak yayınlanması 

 

 

Odamız haberlerinin ayrıntılı bir 

şekilde ve manşette basılması ve görsel 

haberde ayrıntılı bir yer alması olumlu 

bir etki oluşturacaktır.  

1 

17 

Kültür ve 

Turizm İl 

Müdürlüğü 

Dış Paydaş Ortak Proje 

çalışmaları 

İşbirliği ile ilin kültürel ve 

turizm anlamında tanıtımının 

yapılması 

Kültür ve turizm faaliyetlerin, 

Projelerin Odamızca 

desteklenmesi/ İlin kültür ve turizm 

konularına yönelik tüm 

yapılanmalarında karar 

mekanizması içerisinde  Odamıza 

yer verilmesi 

 

Organizasyonlarda aktif katılım 

olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

2 

18 

Meslek Liseleri, 

Çıraklık Eğitim 

Merkezi 

Dış Paydaş Ortak Mesleki 

Eğitim Projesi 

çalışmaları (AB ve 

diğer fon kaynakları 

kullanılarak) 

Üyelerimizin ara eleman 

gereksinimlerine yönelik 

Mesleki eğitimle elemanların 

yetiştirilmesi 

 

 

Mezunlara staj ve iş imkanlarının 

sağlanması /Üyelerimizin ihtiyacını 

karşılayacak nitelikli eleman 

yetiştirmek  

Karşılıklı beklentilerin yerine 

getirilmesi olumlu sonuçlar ortaya 

çıkaracaktır. 

1 

19 

İldeki STK’lar Dış Paydaş İlin gelişimi 

noktasında aynı 

ortak paydada 

bulunuyor olmak 

İşbirliği ile ilin ticari ve 

sanayi anlamında 

geliştirilmesi 

İlin gelişimine yönelik çalışmalarda 

ortak bir paydada buluşma/  İlin 

gelişimine yönelik çalışmalarda 

ortak bir paydada buluşma 

 

Organizasyonlarda aktif katılım 

olumlu sonuçlar doğuracaktır. 

1 

20 

Kamu Kurumu 

ve Bölge 

Müdürlükleri 

Dış Paydaş İlin gelişimi 

noktasında ortak 

paydada bulunmak  

Üyelerimizin ihtiyaç 

duyduğu belgelerin temini 

İl Koordinasyonunda Odamızın 

bilgi ve tecrübelerinden 

yararlanmak/ Üyelerimizin ticari ve 

sanayi anlamındaki faaliyetlerinde 

bürokrasinin en aza indirilmesi 

Ortak paydadaki çalışmaların tamamı 

olumlu/ bürokratik engeller olumsuz 

etki yapar 

2 
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 1: Yüksek Öncelikli 

 2: Normal Öncelikli 

 

21 

Odamız Üyeleri Dış Paydaş Ticari faaliyetlerini 

sürdürebilmeleri için 

zorunlu Oda üyeliği 

Hedef kitlemiz oluşu Ticari gelişim için gerekli tüm 

organizasyonların yapılması ve 

hizmet karşılığı masrafların düşük 

tutulması/ Düzenli olarak aidat ve 

hizmet karşılıklarının ödenmesi ve 

tüm organizasyonlara aktif katılım 

 

 

Odamızın tüm organizasyonlarına aktif 

katılım olumlu etki yapar/ Odamızın 

faaliyetlerine katılımın sağlanmaması 

olumsuz etki yapar 

1 

22 

TSE Mahalli 

Temsilciliği 

Dış Paydaş Üyelerimizin 

Belgelendirilmesini 

yapan kuruluş oluşu 

Üyelerimizin Kalite Sistem 

Belgeleri, HYB ve Araç 

Projelerinin Tasdik Makamı 

oluşu 

Üyelerin Kalite Sistemleri 

konusunda bilinçlendirilmesi için 

organizasyonların yapılması/ Hızlı 

bir şekilde belgelendirme 

başvurularının sonuçlandırılması 

 

 

Temsilciliğin hizmet çeşitliliğinin 

artışı ile birlikte müdürlüğe 

dönüştürülmesi olumlu etki yapar 

1 

23 

TÜİK-TİM-

(DAİB) 

Dış Paydaş Odamız çalışmaları 

için ilimize yönelik 

veri kaynağı oluşu 

Odamız tarafından 

hazırlanacak Rapor ve 

Projeler için bilgi kaynağı  

oluşu 

Bilgilendirme toplantılarının 

organizasyonu ve işbirliği/ 

Hazırlanan raporların ve verilerin 

paylaşımı 

Merkezi il dışında olup faaliyetini 

İlimizde sürdürmekte olan tüm 

işletmelerin ihracat verilerinin ilimiz 

ihracat rakamlarına yansımaması TİM 

verilerinde ilimizi alt sıralara 

ötelemekte ve bu da Olumsuz bir etki 

oluşturmaktadır.  

2 

24 

Bankalar- KGF Dış Paydaş Odamız ve 

Üyelerimiz için 

finansman/kefalet 

imkanı sunuyor 

oluşu 

Odamız üyelerinin ihtiyaç 

duymakta olduğu kredi 

imkanlarını sunuyor oluşları 

ve kredi kefaleti konusunda 

destek oluşu 

Kredi paketlerinin Odamız 

tarafından çeşitli organizasyonlarla 

üyelerimize duyurulması/ 

Üyelerimizin kredi ihtiyaçlarının 

kredibiliteleri doğrultusunda hızlıca 

sonuçlandırılması ve üyelerimiz 

lehine mümkün olan en fazla 

toleransın gösterilmesi  

Kredibilitesi yeterli düzeyde olan 

üyelere kredi ve kefalet işlemlerinin 

hızlı ve azami düzeyde esneklikle 

sonuçlandırılması olumlu etki 

yapacaktır. 

1 



2.5. Odamız GZFT (SWOT) Analizi 

 

Odamız stratejik planlamasında önemli aşamalardan birisi GZFT Analizidir. Odamızın 

öngörülen hedeflere ulaşabilmesi; kendi içyapısı, dinamiklerini, elindeki insan kaynağını, mali 

gücünü, alt yapısını, çevresini vs. unsurları tanımasıyla, belirlemesiyle gerçekleşebilir.  

Güçlü yönlerimiz,  amaca ulaşmamız için yararlanacağımız olumlu enstrümanlardır. Zayıf 

yönlerimiz, hedefe ulaşmamızda engel teşkil edecek, bizi geciktirecek unsurlardır. Doğal olarak 

analizde dış etkenler de söz konusudur; Fırsatlar ve Tehditler. Fırsatlar; kontrolümüz dışında 

hedeflerimize ulaşmada avantaj sağlayan durumlardır. Tehditler ise; Odamız kontrolü dışında 

beklenmeyen, engellenerek bertaraf edilmesi gerekli unsurları içerir.  

 

 

2.5.1. Güçlü Yönlerimiz 

  

 100 yıla yaklaşan bir süreden beridir ilimiz ve bölgemize güçlü alt yapısıyla hizmet 

veriyor oluşu 

 İlimizde saygın bir pozisyona sahip oluşu 

 Elazığ’ın sosyal, kültürel ve ekonomik yönden kalkınma ve gelişmesine talip olan ve ili 

geleceğe taşıyacak 23 ayrı proje hedefi bulunan, dinamik bir yönetimin Elazığ TSO’da 

yeni bir sayfa açmış olması. 

 Seçilmiş olan yeni yönetimin metal yorgunluğu olmaması, siyaset başta olmak üzere 

farklı kulvarlardan yıpranarak gelmemiş olmaları vesilesiyle, yerel yönetimler, merkezi 

yönetim ile Sivil Toplum Kuruluşları ile işbirliği ve diyalog sağlama fırsatı. 

 Oda Akreditasyon Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemine sahip oluşu 

 Paydaşlarla güçlü iletişiminin oluşu 

 Çevre illere deneyim ve hizmetleriyle destek sağlıyor oluşu 

 Tam donanımlı teknolojik alt yapısıyla yeni bir Hizmet Binasına sahip oluşu 

 Teknoloji kullanımının yüksek oluşu 

 Nitelikli personel varlığı 

 AB ve diğer fon kaynaklarının kullanımındaki deneyimi 

 Üyelerle iletişimde etkili ve hızlı iletişim kanallarının kullanılması  

 

 

2.5.2. Zayıf Yönlerimiz 

 

 Oda mali yapısının yeteri kadar güçlü olmayışı 

 Kurumsal belleğin yönetimi ile ilgili risklerin varlığı 

 Odamız Üyelerinin Oda faaliyetlerine olan ilgisizliği 

 Odada ekip ruhunun ve aidiyet duygusunun tam olarak oluşturulamamış oluşu 
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 Faaliyetlerin planlanması, hazırlanması ve uygulanmasında görev ve sorumlulukların 

paylaşım yetersizliği. (Meclis, Yönetim, Meslek Komiteleri, Personel, Sektöründe 

Deneyimli Üyeler hatta dışarıdan hizmet satım alımı ile görevlendirmeler. 01 Nisan 2018 

tarihinde yapılan seçim sonrası yeni oluşan Yönetim Kurulu bu eksikliği görmüş ve 

katılımcılığı sağlamak için yoğun bir gayret içine girmiştir) 

 Meclis ve Meslek Komitesi Üyelerinin başta mesleki gelişim olmak üzere, ilin sorunları 

ve Oda aktivitelerine istenilen düzeyde katılım sağlamamaları. (01 Nisan 2018 tarihinde 

yapılan Elazığ TSO Seçimleri sonrasında yeni oluşan Yönetim Kurulu özellikle sektörel 

sorun ve taleplerin geleceği ve Oda çalışmalarına çok önemli katkı sağlayacağı aşikar 

olan Meslek Komitesi Toplantılarının mazeretsiz aylık yapılması ve bu konuda bir 

sekretarya oluşturulmasını sağlamışlardır.) 

 

 

2.5.3. Fırsatlar 

 

 Oda üyelerinin beklentilerinin yüksek oluşu 

 Üye sorun ve beklentilerini karşılama noktasına çok önemli hedefleri ve projeleri olan 

heyecanlı ve dinamik yeni bir Yönetim Kurulu oluşmuş olması. 

 Odanın üye tabanına inebilmesinin en etkili yolu olan Meslek Komitelerinin etkin 

çalıştırılmaya başlanmış olması. 

 Oda bünyesinde Proje Ofisinin kuruluşmuş olması. 

 Sanayi ve yeni yatırımlar için başlatılmış olan altyapıların varlığı (2. OSB, Kovancılar 

GES, Besi OSB, Sera OSB) 

 Özellikle AB fonlarının kullanılmasında Odamızın güçlü referanslarının oluşu 

 İlimizin coğrafi konum itibariyle önemli bir kavşak noktasında oluşu ve ulaşım 

imkanlarının elverişli oluşu 

 İlimizde köklü bir Üniversitenin var oluşu 

 İlimizde Odamızın da ortaklığı bulunan aktif bir Teknokent’in ve İŞGEM’in oluşu 

 İlimizin tarım ve hayvancılığa elverişli olması 

 İlimizde sağlık ve turizm sektörleri başta olmak üzere ciddi yatırımlara başlanmış olması  

 İlimizin Cazibe Merkezi iller arasında yer alması ve 6.Bölge Teşvik Sisteminden 

yararlanıyor oluşu 

 STK’larla güçlü bir iletişimin oluşu 

 

 

2.5.4. Tehditler 

 

 Ekonomik istikrarsızlıklar nedeniyle Oda üyelerinin zor koşullarda ticaret yapmasının 

olumsuz yansımaları 

 Üyelerin içinde bulunduğu küresel rekabet ortamı 
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 Odamızın nitelikli işgücünün her hangi bir nedenle yitirilme riski (Emeklilik, işten 

ayrılma vb.) 

 Seçimle gelen yönetimlerin heyecanlarını kısa sürede yitirmeleri ve rutine geçmeleri 

nedeniyle, Odanın vizyon proje üretme kabiliyetini yitirmiş olması. 

 Odamızın yerleşmiş bulunan misyon ve vizyonunun seçimle değişecek olan yönetimce 

sahiplenilmeme ve kazanılan bilgi birikiminin değerlendirilememe riski 

 İlimizin nitelikli beyin göçü verip, niteliksiz göç alması 

 İl dışında yaşayan Elazığlı iş adamlarının ilin sorunlarına olan ilgisizliği, kayıtsız kalışı 

 Katma değeri yüksek nihai ürünlerin/ hizmetlerin üretim miktarının azlığı 

 Sanayi üretiminin arzu edilen düzeyde olmayışı 

 Üyelerimizin profesyonel yönetim anlayışına, kurumsallaşmaya olan ilgisizliği 

 İlimizde girişimcilik ve ortak iş yapma kültürünün zayıf oluşu 
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3. GELECEĞE BAKIŞ 

 

Bu bölümde, Odamızın gelecekte varmak istediği noktaya nasıl ulaşabileceği konusunda, 

amaç ve hedeflerin belirlenmesinde etkili olacak Misyon ve Vizyon kavramı üzerinde durulacaktır. 

Bu kavramların doğru çerçevelere oturtulması stratejik planlamanın başarısında oldukça önemlidir. 

Odamız kurumsal kimliğinde de önemli yapı taşlarıdır bu kavramlar. Nitelikli iş gücü, bilgi 

birikimi, projeleriyle, iş planlarıyla ve ortaya koyduğu kurumsal tavrıyla, logosuyla bir bütündür 

”Kurumsal Kimlik”. 

 

 

3.1. Misyon 
 

İlimiz,bölgemiz ve ülkemizin, kalkınma ve gelişmesi için proaktif bir yapıda, çözüm 

üreterek, kanaat önderi vasfıyla toplumun tüm dinamiklerini canlı tutmak. 

 

3.2. Vizyon 

 

İlimiz ve bölgemiz ticaret, sanayi, turizm ve kültürel dinamiklerinin öncelikle Türkiye, 

Avrupa ve Dünya ile bütünleşmesinde lokomotif olan ve sürekli gelişim ve değişimi temel 

alan bir Oda olmak. 

 

3.3. Kalite Politikamız 

 

Üye memnuniyetini ön planda tutarak, üyelerimizin ihtiyaçlarını yasal mevzuatlar 

çerçevesinde hızlı ve güvenilir şekilde karşılamak ve sürekli gelişmeyi esas almak.  

3.4. Temel Değerlerimiz 

 

Kurumsal ilkelerimizin ve stratejilerimizin belirlenmesine rehberlik eden temel değerlerimiz; 

 Kalite 

 Üye/Müşteri Odaklılık 

 Tarafsızlık 

 Ulaşılabilirlik 

 Sosyal Sorumluluk 

 Hesap Verebilirlik 

 Çözüm Odaklılık 
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3.5. Stratejik Amaçlar 

 

1) Elazığ TSO’nun Kurumsal Kapasitesinin, Altyapısının ve Verimliliğinin Artırılması  

2) Üyelerimizin Sorunlarının ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve bu Talepler 

Doğrultusunda Eğitim ve Projelerin Geliştirilmesi 

3) Üyelerimizin Kurumsal Altyapılarının, Kapasitelerinin Artırılması Doğrultusunda 

Projeler Geliştirilmesi ve İhracata Yönlendirilmesi 

4) Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 
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Amaç 1)  Elazığ TSO’nun Kurumsal Kapasitesinin ve Verimliliğinin Artırılması 

 

 

 
Hedeflerimiz ve Faaliyetler 

 

H F Açıklama 

1.1.  Odamız Üye Sayısının Artırılması  
 1.1.1. Oda Faaliyetlerinin, Oda Üyelik Avantajlarının İletişim Kanallarıyla Duyurulması, 

 

Tüm iletişim kanallarının kullanımıyla Oda üyeliğinin vermiş olduğu saygınlık ve 

avantajlarının anlatılmasıyla üye sayısında artış gerçekleşebilecektir. Projeler, yurtdışı 

organizasyonları, kredi imkanları vb. 

Yeni Odamız üyelerinin Yönetim Kurulu üyeleri tarafından ziyaret edilmesi. 

 1.1.2. KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin Düzenlenmesi 

 

İlimizde girişimci sayısının artmasında en önemli destek unsurlarının başında gelen 

KOSGEB UGE desteği Odamız üye sayısının artmasında önemli bir enstrüman olarak 

ön plana çıkmaktadır. 

1.2.  Odamız Mali  Yapısının Güçlendirilmesi 
 1.2.1. Borçlu Üyeler Listesinin Oluşturularak Yönetim Kurulu ve Meclisimizin de Desteğiyle 

Tahsilat Yoluna Gidilmesi, 

 

Seçilmiş organ üyelerinin bu konuda duyarlı davranmasıyla kendi gruplarında 

yapacakları çalışmalarla tahakkuk etmiş borç tutarlarının tahsilatında önemli rol 

oynayabileceklerdir. Borçların yapılandırılması konusunda çıkarılan kanunlar birikmiş 

borcu olan üyelerin aidatlarını tahsil etme noktasında önemli katkı sağlayabilecektir. 

 1.2.2. Odamız Tarafından Tüm Eğitimlerin Makul bir Ücret Karşılığında Verilmesi, 

 

Odamız tarafından verilen eğitimlerin makul bir ücret ile verilmesinin amaca ulaşılması 

noktasında daha verimli olacağı düşünülmektedir. Ve az miktar da olsa belirli bir gelir 

de elde edilmiş olacaktır. 

 1.2.3. Odamız Toplantı Salonunun Ücret Karşılığı Tahsis Edilmesi, 

 

Kamu kurumları hariç, Odamız toplantı salonunu kullanmak için başvuruda bulunan 

tüm ilgililerle sözleşme yapılarak ücret karşılığı konferans salonu tahsis edilecektir. 

 1.2.4. Odamızdan Talep Edilen Sosyal Yardım İsteklerinin Titizlikle Değerlendirilmesi, 

 

Amaç 4’deki etkinlikler haricinde Odamızdan talep edilen desteklerin titizlikle 

değerlendirilmesi, yardım taleplerinin önünü kesecektir.  

1.3.  İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
 1.3.1. Personele, İhtiyaç Duyulan Eğitimlerin Verilmesi, 

 

Üyelerimize daha etkin, donanımlı hizmet verebilmek, güncel gelişmeleri yenilikleri 

takip edebilmek için Odamız personelinin periyodik eğitimlere tabii tutulması 

gerekmektedir. Bu doğrultuda gerek grup olarak gerekse bireysel eğitimler verilecektir. 

 1.3.2. Performansa Dayalı Ödüllendirme ve Uyarı Sisteminin Aktifleştirilmesi, 
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Odamız tarafından kurulan 2008 yılından beridir uygulanmakta olan Performans 

Yönetim Sisteminin daha etkili ve yaptırımı olan bir yapıya kavuşması gerekmektedir. 

Başarı personellerin ödüllendirilmesi ve performansı düşük olanların ise bu sisteme ve 

mevzuata uygun olarak uyarılıp cezalandırılacaktır. 

 1.3.3. Personelin Aidiyet Duygusunun Güçlendirilmesi ve Motivasyonunun Artırılması 

Amacıyla Çeşitli Etkinliklerin Düzenlenmesi, 

 

Yüksek önem taşıyan konulardan biridir Aidiyet konusu. Kurumun benimsenmesi, 

sahiplenilmesivle Kurum Kültürünün oluşmasında önemli rol oynamaktadır. Bu 

amaçla personele Motivasyonlarını ve Aidiyet duygularını güçlendirici piknik, seyahat, 

doğum günü kutlamaları, tiyatro vs. etkinlikler düzenlenecektir. 

 1.3.4. Oda Yönetim Kurulu Üyeleri, Meclis Üyeleri ve Meslek Komitesi Üyelerine Yönelik 

Eğitimler 

 

Yönetici Eğitimlerinin uygulanması. 

1.4.  KYS ve Akreditasyon Sisteminin Benimsenerek Sürekli İyileştirme 

Prensibiyle Güncel Tutulması 
 1.4.1. Tüm Planlama ve Faaliyetlerin KYS Çerçevesinde Yapılması, 

 

Tüm faaliyetlerimiz, ISO 9001 KYS Belgemiz ve Oda Akreditasyon Sistemimiz 

çerçevesinde hazırlanıp uygulamaya konulacaktır. 

 1.4.2. Akreditasyon Sisteminin Temel Şartları Doğrultusunda Çalışmaların Yapılması, 

 

ISO 9001 KYS ve Akreditasyon Sistemi bir bütün olarak değerlendirilip standartlara 

uygun olarak çalışmalarımız devam ettirilecektir. 

1.5.  Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Odalarla İletişim Ağının Geliştirilmesi 

(Bölge Odaları ile istişare toplantıları düzenlemek) 

 1.5.1. Avrupa Odalar Birliği Bünyesinde, Afrika ve Orta-Doğu’daki Odalarla İşbirliği 

Yapılarak Ortak Projeler Gerçekleştirilmesi, 

 
Avrupa Odalar Birliği bünyesinde, Afrika ve Orta-Doğu’daki muhatap Odalar ile 

işbirliğine gidilerek karşılıklı ticaretin geliştirilmesine öncülük edecek çalışmalar 

yapılacaktır. 

 1.5.2. Bölge Odalarla İstişare Toplantılarının Organize Edilmesi ve Ortak Projeler 

Geliştirilmesi, 

 

 1.5.3. Faaliyetleri ve Hizmetleriyle, Odamıza Örnek Olabilecek diğer Odaların Ziyaret 

Edilmesi, 

 

Gaziantep TO, Kayseri TO, Bursa TSO, Kocaeli TO gibi ülkemizdeki büyük, güçlü 

Odaların ziyaret edilmesi ve faaliyetleri hakkında bilgi alınması amaçlanmaktadır. 

Karşılıklı Oda personel değişim programının hayata geçirilebilmesi için TOBB 

nezdinde çalışmalar yapılacaktır. 

1.6.  Güncel Teknolojilerin Takip Edilmesi 

 1.6.1 Oda Web Sitesinde Üyelere Verilen Hizmetlerin Geliştirilmesi 
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Sanal POS kullanımı ile aidat tahsilatı, Üyelik Modülü üzerinden üyelere verilen 

belgelerin web sitemiz üzerinden sunulması. 

e-hizmet çeşitliliğinin artırılması 

 

1.7.  Ödül Törenlerinin Düzenlenmesi 
 1.7.1. Vergi Ödül Törenlerinin Gerçekleştirilmesi, 

 

Odamıza saygınlık katan bir çalışmadır. Üyelerimizin de onurlandırılmış olması ayrı 

bir önem taşımaktadır. Teşvik edici bir etkinliktir. 

 1.7.2. En fazla İhracat Yapan, Katma Değeri Yüksek Ürün Üreten, En Fazla İstihdam 

Sağlayan, Ar-Ge Temelli Yenilikçi Ürün Üreten, Ticaret ve Sanayi Temalı Fotoğrafçılık 

Yarışması vb. Başlıklarda Tören ve Etkinlikler Düzenlenmesi, 

1.8.  Üye Bilgilerinin Güncellenmesi 
 1.8.1. Tüm Üye Veri Tabanının Güncellenmesi, (GSM, eposta, faks vs.) 

 

Odamız tarafından kullanılmakta olan birçok veritabanı bulunmaktadır. Üyelik 

Programı veritabanı, Etiket Programı Veritabanı, e-posta, SMS, Faks Veri Tabanları 

gibi. Ancak bunların belirli periyotlarla güncellenmesi gerekmektedir. Bu doğrultuda 

tüm Odamız veritabanlarının gruplar oluşturularak güncellenmesi gerekmektedir. 

 1.8.2. Odamız Tarafından Verilen Kurslara, Sertifikalı Eğitimlere Katılan Kişilerine Ait Bir 

Veritabanı Oluşturulması, 

 

Kurumsal arşivin oluşmasında önemli bir ayaktır bu faaliyet. Odamız tarafından verilen 

eğitimlere, kurslara katılan kişilerin bilgilerinin bulunduğu bir veritabanının 

oluşturulması gerekmektedir. Böylece kişilerin iş bulabilmeleri noktasında niteliklerine 

göre süzülüp veritabanından çekilerek yönlendirilmesi sağlanabilecektir. Ve bu 

veritabanının Odamız web sitesinde yayınlanması etkili bir ilan niteliği taşıyacaktır. 

1.9.  Tüm Paydaşların Ziyaret Edilmesi ve Ortak Toplantıların Yapılması 
 1.9.1. Paydaşların Belirlenen Periyotlarla Ziyaret Edilmesi, 

 

 1.9.2. Paydaşlarla Sinerji Oluşturmak Adına Toplantılar, Çalıştaylar Yapılması, 

 

1.10.  Lobi Faaliyetleri 
 1.10.1. Tüm Elazığlı İş Adamlarının ve Bürokratların Envanterinin Çıkarılması, 

 

Sağlıklı bir iletişimin kurulabilmesi için Elazığlı tüm bürokrat, işadamı ve önemli 

noktalarda görev yapan hemşehrilerimizin listesinin oluşturulması gerekmektedir. 

Böylece karşılıklı olarak ilimizin menfaatleri düşünülerek sorunların çözümünde etkili 

bir kanal oluşturulacaktır. 

 1.10.2. Milletvekillerimiz ve Siyasi Parti Temsilcileriyle İlimizin Sorunları Hakkında Belirli 

Periyotlarla Toplantıların Düzenlenmesi, 

 

 1.10.3. “Lobi Faaliyetleri” Adı Altında İlimizdeki ve İl Dışındaki STK’lar ile Toplantı, 

Çalıştaylar Gerçekleştirilmesi, 

 

İlimizin kalkınması adına yapılabileceklerin tüm paydaşlar ve kanaat önderleri ile 

birlikte gerçekleştirilmesi ve sahiplenilerek geri bildirimlerin değerlendirilmesi ve 

kayıt altına alınması önem arz etmektedir. 
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 1.10.4. İlimize Yeni Yatırım Kazandırılması İçin İl Dışında Temasların Gerçekleştirilmesi 

 

İlimiz yatırım fırsatlarının anlatılarak yeni girişimcilerin Elazığ’a yatırım yapmaları 

için toplantı, ziyaret ve lobi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

1.11.  Elazığ TSO TV  
 1.11.1. Elazığ TSO TV kanalının online olarak hizmete girmesi 

 

Oda Kurumsal yapısına olumlu katkı sağlayacak olan web üzerinden yayın yapacak 

olan TV kanalının devreye alınması ve amatör düzeyde bir stüdyonun kurulması 

1.12.  Oda 100.Yıl Etkinlikleri 
 1.12.1. Odamız Kuruluşu’nun 100. Yılı Münasebetiyle Etkinliklerin Organizasyonu 

  

 Sanayi Belgeseli Çalışması 

 Ödül Törenleri 

 Elazığ Ekonomi ve Sanayi Tarihi yayını hazırlığı 

 Okullar ve Üniversitede çeşitli etkinlik organizasyonları 

 100. yıla Özel Logo Çalışması 

 100. Yıla özel Rozet tasarımı 

 100. Yıla özel Oda Kayıt Levhası 

 Futbol Turnuvası 

 Elazığ TSO Hatıra Ormanı oluşturulması 

 Ekonomi ve Sanayi Müzesi hazırlığı çalışmaları 

 

1.13.  Elazığ TSO Akademi 

 1.13.1. Fırat Üniversitesi ile işbirliği yapılarak Elazığ TSO Akademi’sinin Kurulması 

 

Üyelerimizin eğitim ihtiyacının belirlenerek, eğitim programlarının uygulanması, proje 

geliştirilmesi amacıyla akademinin kurulması. 

1.14.  Proje Ofisinin Kurulması 

 1.13.1. Oda Bünyesinde Üyelere Hizmet Edecek Olan Proje Ofisi’nin Kurulması 

 

KOSGEB, Fırat Kalkınma Ajansı, AB, Kırsal Kalkınma ve diğer destek unsurlarından 

Odamız üyelerinin en üst düzeyde faydalanabilmesi için Proje Ofisin oluşturularak 

faalite geçmesi, 
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Amaç 2)Üyelerimizin Sorunlarının ve İhtiyaçlarının Belirlenmesi ve bu Talepler  

Doğrultusunda Eğitim ve  Projelerin Geliştirilmesi 

 

 

 
Hedeflerimiz ve Faaliyetler 

 

H F Açıklama 

2.1.  Sektörel İhtiyaç Analizlerin Yapılması 
 2.1.1. İlimizde Ara Eleman, Eğitim, Danışmanlık İhtiyacı ve Üyelerimizin Sorunlarının 

Belirlenmesi İçin Anket Çalışması Yapılması, 

 

Yapılacak olan anket çalışması tüm amaçlarımızla ilişkili olup faaliyetlerimizin 

başlangıç noktasını oluşturacaktır. Yapılacak olan anket çalışmasıyla veritabanları 

güncellenecektir. Üyelerimizin eğitim ve danışmanlık talepleri, il sanayi envanteri, 

stajyer taleplerinin tespiti, ara eleman ihtiyaçları ve diğer sorunları tespit edilmiş 

olunacaktır. 

2.2.  Eğitim Programlarının Hazırlanarak Uygulanması 
 2.2.1. Üye Eğitim Taleplerinin Alınması (Faaliyet 2.1.1 deki Anket ile) 

 2.2.2. Girişimcilik ve Ortaklık Kültürü 

 2.2.3. Kurumsal Risklerin Yönetimi 

 2.2.4. İletişim ve Motivasyon 

 2.2.5. Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Pazarlama 

 2.2.6. Ar-Ge ve İnovasyon 

 2.2.7. Proje Yönetim Döngüsü Eğitimi 

 2.2.8. Kurumsal Kaynak Planlama 

 2.2.9. Kalite ve Verimlilik 

 2.2.10. TS EN ISO 9001 Temel Eğitim 

 2.2.11. TS EN ISO 9001 İç Tetkik Eğitim 

 2.2.12. TS 18001 İş Sağlığı Güvenliği Eğitimi  

 2.2.13. TS 10002 Müşteri Memnuniyeti Eğitimi 

 2.2.14. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi 

 2.2.15. TS 22000 Gıda Güvenliği Yön.Sist.Temel Eğitimi 

 2.2.16. Helal Gıda Eğitimi 

 2.2.17. Kurum Kültürü Eğitimi 

 2.2.18. Stres ve Stres Yönetimi 

 2.2.19. Performans Yönetim Sistemi 

 2.2.20. Kurumsal İletişim Eğitimi 

 2.2.21. Liderlik Eğitimi 

 2.2.22. Anketlerden elde edilen taleplerde yer alan diğer eğitimler 

2.3.  Mesleki Eğitim Projelerinin Hazırlanması ve Güncel Teknolojik Ürünlerin 

Üyelere Anlatılması 
 2.3.1. Üyelerimizin İhtiyaç Duyduğu Nitelikli Eleman Gereksiniminin Karşılanması 
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Tespit edilen nitelikli eleman ihtiyacına yönelik olarak İŞKUR, Üniversite, Milli Eğitim 

ve Ticaret Borsası gibi paydaşlarla işbirliği yapılara kursların açılması ve istihdama 

destek olunması (faaliyet 2.1.1. deki anket ile) 

Verilen eğitimler sonrasında uluslar arası geçerliliği olan Mesleki Yeterlilik Belgesi 

(MYB) verilmesi 

 2.3.2 Sosyal Medyanın Etkin Kullanımı Eğitimi 

 

Facebook, Twitter, Instagram ve LinkedIn programlarının etkin kullanımı eğitimi. 

2.4.  Üyelerimizin Hibe, Kredi ve Tüm Teşvik Unsurları Konusunda 

Bilgilendirilmesi 
 2.4.1. KOSGEB Bilgilendirme Toplantısı 

 2.4.2. AB Hibe Destekleri Bilgilendirme Toplantısı 

 2.4.3. Sanayi Bakanlığı, TÜBİTAK gibi Kuruluşların Ar-Ge Desteklerinin Anlatılması 

 2.4.4. Teknokent Desteklerinin Oda Üyelerine Anlatılması  

 2.4.5. Eximbank Desteklerinin Oda Üyelerine Anlatılması 

2.5.  İlimizde Cazip Yatırım Konularının Tespit Edilmesi ve Ön Fizibilite 

Çalışmalarının Yapılması 
 2.5.1. Oluşturulacak bir Komisyon Aracılığıyla Sektörlerin Tespit Edilmesi, 

 

İlimizde yapılacak yatırımlara dair öncelikli sektörlerin tespit edilmesi ve Odamıza 

yatırım amaçlı taleplerle gelen girişimcilerin belirlenen öncelikli yatırımlara 

yönlendirilmesi sağlanacaktır.  

 2.5.2. Tespit Edilen Sektörler İle İlgili Olarak Ön Fizibilite Çalışmalarının Yapılması, 

 

Tespit edilen öncelikli sektörler ile ilgili olarak Ön Fizibilite Raporlarının hazırlanacak 

olup basılı ve e-ortamda girişimcilere tahsis edilecektir. 

2.6.  İlimizdeki Fuar Alanı Konusunun Çözülmesi 
 2.6.1 İlgili Paydaşlarla Birlikte Fuar Alanı Sorununun Çözülmesi, 

 

Arsa konusunda yıllardır uzlaşı sağlanamayan Elazığ Fuar Alanı konunun öncü 

paydaşlarla bir araya gelinerek çözüme kavuşturulması ilin gelişmesinde önemli bir 

faktördür. Bu konuda çalışmalara başlanılacaktır.  

2.7.  İlimiz Sanayi Envanterinin Çıkarılması 
 2.7.1 İl Merkezi ve İlçelerdeki OSB, KSS’lerde Yer Alan İmalatçıların Tespiti,  

(Faaliyet 2.1.1 deki Anket ve sah çalışması ile) 

 

İlimizde imalat sektöründe faaliyet gösteren tüm işletmelerin tespit edilmesi ve elde 

edilen bilgilerin Odamız içerisinde kurulacak dokunmatik büyük ekran üzerinde 

(Kiosk) çalışacak, Sayısal Harita Sistemi şeklinde kullanıcılara açılması için çalışmalar 

yapılacak olup aynı zamanda tüm veri Odamız web sitesinden de yayınlanacaktır. 

2.8.  Üyelerimizin Kamu Kurum ve Kuruluşlarıyla Karşılaştıkları Sorunların 

Giderilmesi 
 2.8.1 Tüm Kamu Kurumu Komisyonlarında Odamızı Temsil Eden Kişilerden Gelen Geri 

Bildirimlerle Gerekli Tedbirlerin Alınması, 

 

Kamu kurumlarında Odamız adına Komisyonlarda görev yapan kişilerden gelen geri 

bildirimler neticesinde gerekli tedbirlerin alınması ve girişimlerin yapılmasıyla 

sorunların çözüm yoluna gidilmesi sağlanacaktır. 



 

 
  Elazığ TSO Stratejik Plan 2018-2022 | Sayfa  33/39 

 

2.9.  Üyelerimizle İletişim Konusunda En Etkili Kanalı Olan Odamız Web 

Sitesinin Sürekli Olarak Güncel Tutulması ve Sayfa Ziyaret Sayısının 

Artırılması İçin Çalışmalar Yapılması 

 2.9.1 Web Sitesinin Sayfa Ziyaret Sayısının Artırılması İçin Çalışma Yapılması, 

 

Odamız tarafından yapılan tüm Açıklama, Duyuru, Basın Bülteni, Eğitim, Danışmanlık 

gibi konularda haberlerin ayrıntısı noktasında Odamız Web Sitesine atıfta bulunularak 

Sosyal Medya hesaplarından bağlantı vererek sitenin trafiği artırılacaktır. Yine tüm 

yayınlarımızda iletişim bilgisi olarak sadece Odamız web adresi kullanılacaktır. Çeşitli 

reklam kanalları da kullanılacaktır. Sosyal Medya’nın da etkin bir biçimde kullanılması 

sağlanacaktır.  

2.10.  Danışmanlık Desteği İhtiyaçlarının Üyelere Sağlanması (Faaliyet 2.1.1. 

deki Anket ile) 

 2.10.1. Yapılan Anket ile Tespit Edilen İhtiyaçlar Doğrultusunda Firmalara Danışmanlık 

Hizmetinin Sağlanması, (URGE Projesi kapsamında) 

2.11.  SMS, e-posta, e-faks, Facebook, Instagram ve Twitter aracılığıyla üyelerin 

düzenli olarak etkinlikler ve önemli konular hakkında bilgilendirilmesi 
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Amaç 3) Üyelerimizin Kurumsal Altyapılarının, Kapasitelerinin Artırılması Doğrultusunda 

Projeler Geliştirilmesi ve İhracata Yönlendirilmesi 

 

 

 
Hedeflerimiz ve Faaliyetler 

 

H F Açıklama 

3.1.  Girişimcilik ve Ortaklık Kültürünün Geliştirilmesi 
 3.1.1. Ticari Anlamda Başarıya Ulaşmış Örnek Kişilerin Hayat Hikâyelerinin Paylaşılması  
 3.1.2. Girişimcilik ve Ortaklık Kültürü Hakkında Bilgilendirme Toplantısı 

3.2.  Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi 
 3.2.1. KÜSİ ile Periyodik Toplantıların Düzenlenmesi ve Tanıtım Toplantılarının Yapılması, 

 

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezinin etkin bir biçimde sanayicilerle 

işbirliğinde faaliyet gösterebilmesi için periyodik toplantıların organize edilmesi 

gerekmektedir. Yine yapılan anket çalışması ile elde edilen ihtiyaçların Merkezle 

paylaşılarak çözüm yoluna gidilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır.  
 3.2.2. Üniversitelerde Yüksek Lisans ve Doktora Tezlerinin Tespitinde Sanayiye Yönelik 

Projelere Öncelik Verilmesi, 

 

Konuyla ilgili olarak Fırat Üniversitesi ile yapılacak bir protokol ile Yüksel Lisans ve 

Doktora Tezlerinin tespitinde Sanayi ağırlıklı konular tercih edilmesine özen 

gösterilmesi sağlanacaktır. 

3.3.  Yeni Yatırımların İlimize Kazandırılması 
 3.3.1. İlimizdeki Yatırım Sayısının Artması İçin, Tüm İletişim Kanallarının Kullanılması, 

 

İlimize yeni yatırımlar kazandırmak adına, ilimiz teşvik unsurlarının cazibesinin geniş 

kitlelere duyurulması için paydaşlarımızla işbirliği içerisinde çeşitli etkinliklerin 

düzenlenmesi ve yayınların hazırlanması gerekmektedir.  

 3.3.2. LOBİ Faaliyetlerinin Etkinliği, 

 

Hedef 1.10 da Lobi Faaliyetleri altında oluşturulacak envanterdeki bireylerin katılımı 

ve etkinliğiyle tanıtım çalışmaları ve yönlendirmeleriyle ilimize yeni yatırım imkânları 

kazandırılabilecektir. 

3.4.  Ar-Ge ve İnovasyon Konularında Farkındalığın Oluşturulması 
 3.4.1. Fırat Üniversitesi Sanayi İşbirliği Merkezi, Fırat Teknokent ve İlgili Diğer Birimlerle 

Bilgilendirme Toplantıları 

 

3.5.  İŞGEM ve Teknokent Modellerinin Etkin Tanıtımının Yapılması 
 3.5.1 Katma Değeri Yüksek Ürünlerin İlimize Kazandırılması için Bu Modellerin 

Desteklenmesi ve Tanıtılması Amacıyla Etkinliklerin Düzenlenmesi, 

 

İlimizde 2009 yılında faaliyete geçen Fırat Teknokent en hızlı büyüyen parklardan birisi 

durumunda olup, Katma Değeri Yüksek ürünler üretmek için en ideal koşulların 

sunulduğu ortamlardır. Bu bağlamda etkili tanıtımın yapılmasıyla özellikle il dışından 

büyük firmaların ilimize kazandırılması önem taşımaktadır. Ayrıca teknokentle işbirliği 
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içerisinde Yazılım Günleri, İnternet Haftası, Bilim ve Teknoloji Günleri etkinlikleri 

kutlamaları gibi çeşitli yarışmalar organize edilecektir.  

 3.5.2. Mezun Durumunda olan Mühendislik Fakültesi Öğrencilerine Yönelik Bilgilendirme ve 

Farkındalık Eğitimleri Düzenlenmesi, 

 

Üniversite son sınıf öğrencileri öncelikli olmak üzere kendi işini kuracak öğrencilere 

İŞGEM veya Teknokent imkânlarının anlatılarak yeni iş kurmalarına destek olacak bir 

yapı oluşturularak bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. 

 3.5.3. Yazılı ve Görsel Kanalların Kullanılmasıyla Bu Modellerin Tanıtımının Yapılması 

 

Odamız web sitesi üzerinden İŞGEM ve Teknokent için Linkler verilmesi ve düzenli 

bilgi güncellemesinin yapılması sağlanacaktır.  

3.6.  Fuar ve İş Seyahatlerinin Organize Edilmesi 
 3.6.1. Üyelerimizin Dış Pazarlara Erişebilmeleri İçin Yurtdışındaki Odalarla İşbirliğiyle İş 

Seyahati ve İkili Görüşme (B2B) İmkânlarının Organize Edilmesi 

 

 3.6.2. Yurtiçi ve Yurtdışındaki Fuarlara Üyelerimiz İle Birlikte Katılım 

 

 3.6.3. Önemli Yurtiçi ve Yurtdışındaki Fuarlara Odamızın Stand Kurarak Katılımı 

 

 3.6.4. Sektörel Gruplar Oluşturularak URGE projelerinin hayata geçirilmesi 

 

3.7.  Üniversite Öğrencilerine Üyelerimiz Bünyesinde Staj ve İş İmkanlarının 

Sunulması 
 3.7.1. Yapılan Anket Çalışmasıyla Belirlenen Üyelerimizde, Öğrencilere Staj İmkânlarının 

Sağlanması 

 

 3.7.2. Üyelerimizin İhtiyaç Duyduğu Nitelikli Eleman Gereksiniminin Karşılanması, 

 

Odamız tarafından verilen Mesleki Eğitim Kursları, AB Projeleriyle yetiştirilen 

kursiyerlerin ihtiyaç duyan üyelerimize yönlendirilmesiyle istihdam yaratılması 

3.8.  Yurtdışı Pazar Araştırmalarının Yapılması 
 3.8.1 İlimizde Üretilen Ürünler İçin Yurtdışı Pazar Araştırması Yapılması 

 

3.9.  Bankalarla Kredi Protokollerinin Yapılması 

 3.9.1. Üyelerimizin Kredi Taleplerinin Karşılanabilmesi İçin Uygun Şartlarla Protokollerin 

İmzalanması ve Duyurularının Yapılması 

 

3.10.  KOSGEB, Kalkınma Ajansı, İŞKUR gibi Kamu Kurumlarının 

Desteklerinin Üyelerimize Anlatılması 
 3.10.1. Dış Ticaret Eğitimi 

 3.10.2. e-ticaret Eğitimlerinin Verilmesi 

 3.10.3. Uluslararası Çevrimiçi(On-line) Katalogların Tanıtımı (Kompass, Alibaba vs.) 

 3.10.4. Eximbank Destekleri Bilgilendirme Toplantısı 

 3.10.5. KOSGEB Destekleri Bilgilendirme Toplantısı 

3.11.  Toplu  İşyerleri Oluşturulması Projesi 

 3.11.1. Mobilyacılar Sitesi 
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 3.11.2. Gıda Toptancıları Sitesi 

 3.11.3. İnşaat Malzemecileri Sitesi 

3.12.  e-ticaret Portalı Projesi 
 3.12.1. Oda İştiraki Olarak Kurulacak Şirket ile e-ticaret Portalı Projesi 

 

İlimizde üretilen veya satışı gerçekleştirilen ürünlerin internet üzerinden daha geniş 

kitlelere ulaştırılması için Oda tarafından kurulacak bir şirket ile ürünlerin satışının 

gerçekleştirilmesi  

3.13.  İlçelerde Yeni OSB Alanlarının Oluşturulması 

 3.13.1. Kovancılar, Baskil gibi illerde OSB alanlarının kurularak yeni yatırımcıların ile 

ekonomisine kazandırılması 

 

3.14.  Savunma Sanayi Yatırımlarında Bölgede Öncü Çalışmalar 

 3.14.1. Teknokent altyapısı, OSB ve Sanayi Sitelerinde Faaliyet Gösteren İşletmeler ile  

Savunma Sanayi Şirketleri ile İşbirliğine Gidilerek Tedarikçi Olma Çalışmaları 

 

3.15.  Gastronomi Turizminin Geliştirilmesi için Yapılacak Çalışmalar  

 3.15.1. İlimiz Yemek Çeşitleri Envanterinin Çıkarılması 

 

Türkiye’nin en zengin ikinci mutfağı konumundaki ilimizin yemek çeşitlerinin 

sunumunun yapılabilmesi için öncelikli olarak tariflerin envanteri oluşturulacaktır. 

 3.15.2. Örnek Bir Mutfak Oluşturulması 

 

Envanter çalışmasından sonra kurulacak bir mutfakta bu yemeklerin sunumunun 

gerçekleştirilmesi ve turizme katkı sağlanması amaçlanmaktadır. Ürünlerden soğuk 

zincirle pazarlanabilecek olanlar için ayrı bir süreç işletilecektir. 

3.16.  Tasarım Merkezi Kurulması 
 3.16.1. İlimizde Tasarım Merkezi Kurulması 

 

Ürünlerin işlevselliğini artırma, geliştirme, iyileştirme ve yenilikçi yaklaşımlarla 

markalaşma sürecine katkı sağlayacak bir merkezin kurulması. 

3.17.  Tarihi ve Turistik Alanların Tanıtımı için Organizasyonlar 

 3.17.1. İlimizin Ulusal ve Uluslaarası Turizm Destinasyonlarına Dahil Edilmesi 

 

Başta Harput olmak üzere, Keban, Sivrice, Palu, Kovancılar, Karakoçan, Ağın ve Diğer 

tüm ilçelerimizin Turizm potansiyelinin ekonomiye kazandırılması için çalışmalar 

yapılması 

3.18.  Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle İlgili Çalışmalar 

 3.18.1. Güneş Enerji Santralleri (GES) Başta Olmak Üzere Alternatif Enerji Kaynakları 

Üzerine Çalışmaların Yapılması 

 

3.19.  İlimizde Seracılık Faaliyetleri İle İlgili Çalışmalar 

 3.19.1. Seracılık Konusunun Özendirilerek Gelişim Göstermesi İçin Çalışmalar 

 

Seracılık işletme maliyetlerinin azaltılması özellikle ısıtma konusundaki maliyetlerin 

düşürülmesi konusunda alternatif ısıtma teknolojilerinin değerlendirilmesi. 

3.20.  İlimizde Lojistik Merkez Kurulması Çalışmaları 
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 3.20.1. İlimiz ve Bölge İllerine Hizmet Verebilecek Lojistik Bir Merkezin Kurulması 

 

Sanayi Ürünleri, Tarım Ürünleri ve Hayvansal Ürünlerin yurtiçi ve yurtdışı pazarlara 

sunulması için merkezin kurulması. 

3.21.  Özel Üniversite Kurma Çalışmaları 

 3.21.1. Bölgeye Hitap Edebilecek Bir Özel Üniversitenin Kurulması Çalışmaları 

 

40 yılı aşkın bir süredir bölge illerine eğitim hizmeti veren Fırat Üniversitesi ile birlikte 

kurulacak olan yeni özel üniversite bölgenin eğitimine güç katacağı gibi ekonomisini 

de canlandıracak ve uluslar arası öğrenci potansiyeline olumlu katkı sağlayacaktır. 

3.22.  Coğrafi İşaret Çalışmaları 

 3.22.1. Coğrafi İşaret Konusunda Çalışmalar Yapılması 

 

Yöremize has ürünlerin tespit edilmesi ve bu ürünlerin ticari kazanç modellerinin 

oluşturulabilmesi için Coğrafi İşaret Tescili süreçlerinin gerçekleştirilmesi. 

(Paydaşlarımızla işbirliği içerisinde) 
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Amaç 4)Sosyal Sorumluluk Çalışmaları 

 

 

 
Hedeflerimiz ve Faaliyetler 

 

H F Açıklama 

4.1.  İlimizin Tanıtımı İçin Etkinliklerin Desteklenmesi 
 4.1.1. İlimizde Paydaşlarımızın da Katılımıyla Gerçekleştirilen Önemli Sosyal ve Bilimsel 

Etkinliklerin Bütçe İmkânlarımız Doğrultusunda Desteklenmesi 

 

 4.1.2. Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü İle Birlikte İlimizin Tarihi ve Turistik Mekânlarının 

Tanıtımı ve İlin Turizm Destinasyonlarına Dâhil Edilmesi için Etkinlikler 

Gerçekleştirilmesi 

 
Ülkemizin en zengin ikinci mutfağı olan ilimizin bu anlamda gelişim göstererek 

turizmine katkı sağlanması için Gastronomi konusundaki projeyle desteklenmesi, 

 

İlimizin tüm tarihi ve turistik alanlarının etkin tanıtımı için çalışmalar yapılması, 

 4.1.3. Sosyal Ağların Kullanılması, 

 

Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal ağların ve grupların kullanılmasıyla tanıtım 

etkinlikleri yapılacaktır. 

 4.1.4. Uluslararası Hazar Şiir Akşamları, Uluslararası Çaydaçıra Film ve Sanat Festivali 

gibi etkinliklerin Oda bütçe imkânları ölçüsünde desteklenmesi 

4.2.  Kültürel ve Sosyal Etkinliklerin Desteklenmesi 
 4.2.1. Odamıza Gelen Taleplerin Titizlikle İncelenerek Bütçe İmkânları Doğrultusunda 

Desteklenmesi 

 

4.3.  Özel Günlerde Çeşitli Etkinlikler Düzenlenmesi 
 4.3.1. Kutlu Doğum Haftası Etkinliği 

 

 4.3.2. Ramazan Aylarında İftar Yemeği 

 

 4.3.3. Ramazan Ayı İçerisinde Maddi İmkânları Kısıtlı Olan Vatandaşlara Gıda Yardımı 

Yapılması 

 

 4.3.4. Eğitim-Öğretim Dönemi Başlangıcında Maddi İmkânları Kısıtlı Olan Öğrencilere 

Kırtasiye Yardımı Yapılması 

 

 4.3.5. Hıdrellez Etkinlikleri, Ahilik Haftası Kutlamaları, Hazarbaba Dağ Doğa Yürüyüşü 

 

4.4.  Mevzuatlara uygun diğer Sosyal ve Kültürel Etkinliklerin Desteklenmesi 
 4.4.1. Paydaşlarımızla Birlikte Engelli ve Eski Hükümlülere Yönelik Proje Çalışmalarının 

Desteklenmesi 
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4. İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

 

Stratejik Plandaki amaçlar doğrultusunda oluşturulan hedefler ve bu hedefleri 

gerçekleştirmek için hazırlanan faaliyetler Yıllık Planlar şeklinde hazırlanacaktır. Ve faaliyet 

takvimiyle duyurusu gerçekleştirilecektir. Yönetim Gözden Geçirme Toplantıları ve Akreditasyon 

İzleme Komitesi tarafından izleme ve değerlendirme gerçekleştirilmektedir. 

 

5. EKLER 

 

Odamız ISO 9001 Kalite Yönetim Sisteminde Oda Birimleri için hazırlanmış bulunan Görev 

Tanımlarıdır. 


