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1. Stratejik Plan Ana Dokümanı
Bu doküman, odanın Stratejik Planının kamuoyuna deklare edeceği kısmı olup, Misyon, Vizyon,
Temel Değerleri ve tanımlanmış olan Vizyona nasıl ulaşılacağının özeti olan, Amaçlar ve bu
Amaçlara ulaşılmak için belirlenmiş olan Hedefleri içermektedir.
Hedeflere İlişkin Performans Göstergeleri ve bu göstergelerin hedefleri de bu dokümanda yer
almaktadır.
Stratejik Planlama çalışmalarında, eldeki tüm verilerin değerlendirilmesi, paydaşların
görüşlerinin derlenmesi ile ilgili yapılan tüm çalışmaların sonuçları Odanın “Stratejik Plan
Destek Dokümanında” yer almaktadır. Destek Dokümanı, Durum Analizi ile ilgili veri ve
bilgileri ortaya koyan bir doküman olup, odamızı ileriye taşıyacak stratejilerin belirlenmesinde
tutarlı girdiler sunmaktadır.

2. Gelecek Tasarımı
Odanın karar alıcılarıyla gerçekleştirilen çalışmalar sonucunda;
“Ne için var olduğumuzu ne yaptığımızı” Misyon tanımımızda,
“Nasıl bir oda olmak istediğimizi” de Vizyonumuzda ortaya koyduk.
Odamızı ileriye taşıma sürecinde temel prensiplerimizi de Temel Değerlerimiz ile belirledik.
Bu çerçevede;
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2.1.

Misyon, Vizyon, Temel ilke ve Değerler

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Ne için Kurulmuştur? Ne yapmaktadır?
Kalkınmış bir Reyhanlı’nın oluşturulmasına yönelik olarak;
ü İş alemini mevzuat çerçevesinde yönlendirmek ve desteklemek,
ü Üyelerinin sorunlarını çözmek, ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak,
ü Reyhanlı’nın Sosyo-ekonomik ve Kültürel gelişimine katkı sağlamak
amacıyla kurulmuş olan odamızın

Misyonu;

ü5174 Sayı Kanun ile verilmiş olan
görevleri yerine getirmek,
üÜyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine
yönelik faaliyetlerde bulunmak,
üReyhanlı’nın
kalkınması
çalışmalar yapmaktır.

için
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Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası Nasıl Bir Kurum Olmak İstiyor?
Misyonumuz doğrultusunda

Vizyonumuz;

Gelişmiş bir Reyhanlı’nın oluşturulmasında;
ü Bölgenin Sorunlarına tutarlı çözüm
politikaları geliştiren,
ü Tüm paydaşlarının güvendiği,
ü Şeffaf ve hesap verebilir bir kurum
olmak.
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Bu Yolculuktaki Temel Değerlerimiz;

ü Üyelerle ilişkilerini karşılıklı güven içerisinde, şeffaflık prensibi
çerçevesinde yürütmek,
ü Üyelerimiz arasında ayrımcılık yapmamak,
ü Hesap verebilir olmak,
ü Aldığımız kararlarda tüm tarafların çıkarlarını korumak,
ü Paydaşlarımıza eşit mesafede olmak,
ü Nitelikli insan kaynağı ile doğru bilgilere dayanan tutarlı
politikalar geliştirmek,
ü Tüm hizmet ve yatırımlarını bilimsel temeller çerçevesinde
planlamak, uygulamak, izlemek ve değerlendirmek,
ü Odanın tanıtımında yazılı-görsel ve sosyal medyayı etkin ve
verimli biçimde kullanmak,
ü Tüm bunları içselleşmiş bir kurumsal yapı içerisinde yerine
getirmektir.
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2.2.

Stratejik Amaç ve Hedefler

Odanın stratejik amaç ve hedeflerinin oluşturulmasında öncelikle, GZFT analizi, iç ve dış paydaş
anket sonuçları ile Ortak Akıl Platformunda elde edilen görüş ve öneriler belirleyici unsur
olmuş, bunların üst belgelerle olan ilişkileri değerlendirilmiştir. Katılımcılık esas alınarak
yürütülen çalışmalar sonucunda 3 Stratejik Amaç ile bu amaçları gerçekleştirmeye yönelik 15
hedef tespit edilmiştir.
Stratejik AMAÇLAR:
Odanın tanımlamış olduğu vizyonuna ulaşabilmesi için 3 Amaç belirlenmiştir Bunlar:
1. Amaç: Reyhanlı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmesi
2. Amaç: Hizmetlerin Nitelikli Hale Getirilmesi
3. Amaç: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
Bu Amaçların gerekçeleri ve her Amaca ilişkin Hedefler aşağıda sunulmaktadır.

Reyhanlı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmesi.
Oda, sunduğu hizmetlerin dışında, konumu ve gücü gereği, paydaşları tarafından, bölgesinde
kalkınmanın önemli bir aktörü olarak konumlandırılmaktadır. Bu anlamda önemli
beklentilerden biri, kent dinamiklerini harekete geçirerek, bölgesel kalkınma sürecine katma
değer sağlayacak çalışmalar yürütülmesidir. Bu, kuruluş amaçlarının yanı sıra, toplumun algısı
sonucu odaya biçilen bir roldür. Oda, bölgesel kalkınmaya yönelik faaliyetlere, sosyal
sorumluluğu çerçevesinde her türlü desteği vermek durumundadır.
1. Amaç: Reyhanlı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmesi
Hedef 1.1. Lojistik sektörünün gelişimi sağlanacaktır (Lojistik Köy Uygulaması).
Hedef 1.2. Reyhanlı OSB’nin aktif hale gelmesi sağlanacaktır.
Hedef 1.3. Reyhanlı’da kooperatifleşme kapasitesi oluşturulacaktır (TORKU örneği).
Hedef 1.4. Reyhanlı’nın tanıtımı için çalışılacaktır (Cemil MERİÇ Kültür ve sanat festivali
gibi).
Hedef 1.5. Tarım ve tarımsal sanayinin öncelikli sektör haline getirilmesi sağlanacaktır.
Hedef 1.6. İşsizliğin azaltılması için çalışılacaktır.
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OLASI
FAALİYETLER

Amaç 1.’e ilişkin Hedeflerin Performans Gösterge ve Performans Hedefleri Tablosu
1. Amaç: Reyhanlı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmesi
Hedef 1.1. Lojistik sektörünün gelişimi sağlanacaktır (Lojistik Köy Uygulaması).
ü
ü
ü
ü
ü

Sektörde bulunan işletmelerle çalıştay yapılması,
Lojistik sektörünün tanıtımı için faaliyetler (Broşür, Reklam, Seminer, Toplantı vb.),
Lojistik sektörü için İletişim Ağı (Networking) faaliyetleri (Sohbet toplantıları vb.),
Lojistik Sektörü ile ilgili Kooperatifleşme çalışmaları,
Lojistik Köy projesi için çalışmalar (Projelendirme, Lobicilik, Yazışmalar, Toplantılar
vb.),

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Lojistik sektörünün payındaki artış (4 yıllık)

%40

Gerçekleşen

Ger. Oranı

OLASI FAALİYETLER

Hedef 1.2. Reyhanlı OSB’nin aktif hale gelmesi sağlanacaktır.
ü
ü
ü
ü
ü
ü

OSB ile ilgili paydaşların bir araya getirilmesi,
Eylem Planının hazırlanması,
Lobicilik faaliyetleri,
Yazışmalar,
Eylem planının izleme ve değerlendirmesinin yapılması, durum raporunun
hazırlanması,
Durum Raporunun Kamuoyuna duyurulması,

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

OSB Projesine uyum oranı (4 yıllık)

%100

Gerçekleşen

Ger. oranı

OLASI FAALİYETLER

Hedef 1.3. Reyhanlı’da kooperatifleşme kapasitesi oluşturulacaktır (TORKU örneği).
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Kooperatifleşmenin tanıtımı (Broşür, Reklam, Toplantı, Seminer vb.),
Kooperatifleşme çalıştayı,
Kooperatifleşme eylem planının hazırlanması,
Kooperatifleşme için İletişim Ağı (Networking) faaliyetleri (Sohbet toplantıları vb.),
TORKU benzeri iş birliğinin oluşturulması için proje hazırlanması (odanın
öncülüğünde),
Proje çerçevesinde gerekli faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

(TORKU benzeri) İş birliği projesine uyum (4 yıllık)

%100

Gerçekleşen

Ger. oranı

Hedef 1.4. Reyhanlı’nın tanıtımı için çalışılacaktır (Cemil MERİÇ Kültür ve sanat festivali
gibi).
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1. Amaç: Reyhanlı’nın Sosyo-Ekonomik Gelişmesi
OLASI FAALİYETLER

ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Reyhanlı’nın tanıtımında Sosyal medyanın, elektronik ortamların ve internet
ortamının kullanımı,
Reyhanlı’nın tanıtımı için ilgili aktörlerin katılacağı çalıştay yapılması,
Çalıştay raporuna uygun faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,
Cemil MERİÇ Kültür ve Sanat Festivalinin gerçekleşmesi için eylem planının
hazırlanması,
Eylem planının izleme ve değerlendirmesinin yapılması, durum raporunun
hazırlanması,
Durum Raporunun Kamuoyuna duyurulması,

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Festivalin gerçekleştirilmesi projesine uyum (4 yıllık)

%100

Gerçekleşen

Ger. oranı

OLASI
FAALİYETLER

Hedef 1.5. Tarım ve tarımsal sanayinin öncelikli sektör haline getirilmesi sağlanacaktır.
ü
ü
ü
ü
ü

Tarım sektöründeki yeni teknolojilerin tanıtımının yapılması (Seminer, Toplantı vb.),
Kurulma aşamasında olan OSB’nin Tarımsal Sanayi ile ilişkilendirilmesi için faaliyetler,
Tarım ve Tarımsal Sanayi sektörlerinin geliştirilmesi için çalıştay yapılması,
Çalıştay raporunun hazırlanması,
Rapor çerçevesinde belirlenmiş faaliyetlerin gerçekleştirilmesi,

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Tarım sektörünün payındaki artış oranı (4 yıllık)
Tarımsal Sanayi Sektörünün payındaki artış oranı (4
yıllık),

%20

Gerçekleşen

Ger. oranı

%30

OLASI
FAALİYETLER

Hedef 1.6. İşsizliğin azaltılması için çalışılacaktır.
ü
ü
ü

Üyelerin ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman probleminin çözümü,
MYK Mesleki Yeterlilik Belgesinin alınmasının zorunlu olduğu tehlikeli iş kollarında
ilgili mevzuatın anlaşılmasını sağlamak üzere eğitim ve panel düzenlenmesi,
TOBB iştiraki MEYBEM A.Ş. ile belgelendirme çalışmaları için etkin işbirliği yapılması,

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

İstihdam sayısı (4 yıllık)

200

Gerçekleşen

Ger. oranı

Çıktı (Sayı Oran), Sonuç (etki), Etkililik (Beklentiye Ulaşma Seviyesi), Kalite (Kullanıcı, Yararlanıcı Memnuniyet
Seviyesi), Verimlilik (Çıktı/Girdi)
PG Türü:
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Hizmetlerin Nitelikli Hale Getirilmesi
Odanın, kanun gereği kendisine verilmiş olan görevleri, kamu adına yerine getirmenin yanı
sıra, Çağdaş Odacılıkta olduğu gibi, “üyelerini uluslararası pazarlarda rekabet edebilir seviyeye
getirmek” gibi önemli bir misyonu daha vardır.
Bu misyon çerçevesinde, oda, üyelerinin; kurumsallaşmaları, verimli çalışmaları, rekabet
düzeylerini artırmaları, yeni iş olanakları bulmaları, uluslararası pazarlara açılmaları gibi
konularda onların en büyük destekçisi olmak durumundadır.
Kalite, “müşterinin beklentisinin karşılanma düzeyi” olarak tanımlandığından, Oda, mevzuatla
verilmiş görevleri yerine getirirken en yüksek memnuniyet seviyesini yakalamasının yanı sıra,
üyelerinin sorunlarına çözüm üretecek ve ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak hizmetleri de
en iyi biçimde sunmak zorundadır.
Yönetim anlayışı ve Kurumsal Kapasitenin niteliği, Hizmetlerin kalitesini doğrudan
etkilemektedir.
2. Amaç: Hizmetlerin Nitelikli Hale Getirilmesi
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağlarına katılma ve iletişim ağı oluşturma kapasitesi
artırılacaktır.
Hedef 2.2. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler üyelere sunulacaktır.
Hedef 2.3. İş geliştirme ve danışmanlık konularında üye ihtiyaçları karşılanacaktır.
Hedef 2.4. Üyelerin uluslararası pazarlara açılması sağlanacaktır.

OLASI FAALİYETLER

Amaç 2.’ye ilişkin Hedeflerin Performans Gösterge ve Performans Hedefleri Tablosu
2. Amaç: Hizmetlerin Nitelikli Hale Getirilmesi
Hedef 2.1. Odanın iletişim ağlarına katılma ve iletişim ağı oluşturma kapasitesi
artırılacaktır.
Kamu kurum ve kuruluşlarıyla üyelerin bir araya getirilmesi,
Üyelerin analizi yapılarak, yeni üretim sektörleri ile ilgili projeler üretilmesi,
Tarım, Turizm ve Ticaret kavramları için Çalıştay (beyin fırtınası) yapılması,
Meslek Komiteleri toplantı katılım performansının takibi,
Çevre odalarla iş birlikleri,
Ulusal ve uluslararası kuruluşlarla iş birlikleri çalışmaları (Avrupa İşletmeler Ağına
üyelik gibi),
ü Güçlü lobi faaliyetleri yürütebilmek adına, oda üyelerimizin sorunlarını ve
beklentilerini tespit etmek üzere her bir meslek alt gruplarının davet edileceği
“Üyelerimizi Dinliyoruz” temalı çalıştaylar düzenlenmesi,
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Üyelerin hizmetten memnuniyet oranı (yıllık)

%80

Gerçekleşen

Ger. oranı

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası
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2. Amaç: Hizmetlerin Nitelikli Hale Getirilmesi
İş birliği yapılan ulusal/uluslararası kuruluş sayısı (4 yıllık)

4

OLASI FAALİYETLER

Hedef 2.2. Üyelerin ihtiyaç duyduğu bilgiler üyelere sunulacaktır.
Hibe, Kredi ve Teşviklerin üyelere tanıtılması,
KDV, Vergi, ARGE ve yatırım İstisnalarının tanıtımı,
KVKK konusunda bilgilendirme,
İşletmelerin birleşmeleri,
Üyelere mesleki rehberlik ve danışmanlık sağlanması,
KOBİ’lere KOSGEB kredilerinin daha cazip hale getirilmesi için çalışmalar yapılması,
Bilgilendirme toplantıları,
Bilgilendirme eğitimleri,
Mevcut ve güncellenen mevzuat hakkında bilgilendirme,
Kayıt dışı ekonomi ve sonuçları hakkında bilgilendirme,
Üyelerimizin finansal kaynaklara erişimlerinin kolaylaştırılması için çalışmalar
yapılması, destekler ve hibeler konusunda bilinçlendirilmesi, (yılda en az iki adet hibe
ve destekler konusunda eğitim ve/veya seminer düzenlenmesi)
ü Üyelerimizin sektörel fuarlar konusunda sürekli bilgilendirilmesi, yılda en az bir kez
KOSGEB veya Ekonomi Bakanlığı destekleri kapsamında bir uluslararası fuara katılım
yapılmasının veya ziyaret edilmesinin sağlanması,
ü Oda üyelerimize temel iş hukuku alt yapılarının güçlendirilmesi için uzman kişiler
tarafından yılda en az bir adet kapsamlı eğitim verilmesi
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Üyelerin hizmetten memnuniyet oranı (yıllık)

%85

Eğitim, panel, çalıştay ve seminer katılımcı sayısı (4 yıllık)

400

Gerçekleşen

Ger. oranı

OLASI FAALİYETLER

Hedef 2.3. İş geliştirme ve danışmanlık konularında üye ihtiyaçları karşılanacaktır.
Kurumsallaşma,
Proje hazırlama,
Üyelere bankalardan uygun kredi sağlanması için çalışmalar yapılması,
Yerel ürünlerin tescillenmesine (coğrafi işaret) destek sağlanması,
Üyelerinin bankalarla olan sorunlarının çözümünde aktif rol alınması,
Kalkınma Ajansı projelerinden faydalanıcı sayısını artırmak için çalışmalar yapılması,
Üyelerinin projelerinin hayata geçmesi için çalışmalar yapılması,
Üyelerine iş ahlakı ve iş kültürü eğitimleri verilmesi,
Üyelere Kurumsal Gelişim Eğitimi, (Kurumsallaşma, Verimlilik, Kurumsal Yönetişim
vb.),
ü Üyelere Kişisel Gelişim Eğitimleri (benden dili, iletişim vb.).
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Üyelerin hizmetten memnuniyet oranı (yıllık)

%85

Üyelere verile eğitim sayısı (4 yıllık)

20

Gerçekleşen

Ger. oranı

Hedef 2.4. Üyelerin uluslararası pazarlara açılması sağlanacaktır.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası
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OLASI
FAALİYETLER

2. Amaç: Hizmetlerin Nitelikli Hale Getirilmesi
ü
ü
ü
ü

Avrupa İşletmeler Ağı çalışmaları,
Fuarlara Katılım,
İş ziyaretleri,
Sektörel Pazar Araştırmaları,

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Üyelerin hizmetten memnuniyet oranı (yıllık)

%85

Katılım sağlanan fuar/uluslararası etkinlik sayısı (4 yıllık)

15

PG Türü:

Gerçekleşen

Ger. oranı

Çıktı (Sayı Oran), Sonuç (etki), Etkililik (Beklentiye Ulaşma Seviyesi), Kalite (Kullanıcı, Yararlanıcı Memnuniyet

Seviyesi), Verimlilik (Çıktı/Girdi)

Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
Odanın,
ü mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmesi,
ü üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap verecek hizmetleri, kalite anlayışı içerisinde
sunabilmesi,
ü ve bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilmesi için
güçlü bir kurumsal yapıya sahip olması gerekmektedir.
Odanın, hem mevzuatın verdiği görevleri yerine getirmesi, hem üyelerinin ihtiyaç ve
beklentilerine cevap verecek hizmetleri, kalite anlayışı içerisinde, %100 müşteri memnuniyeti
prensibiyle sunabilmesi ve hem de bölgesel kalkınmaya katkı sağlayabilmesi için, güçlü bir
kurumsal yapıya sahip olması gerekmektedir.
Güçlü Kurumsal Yapılar, ancak sağlıklı organizasyonel yapının üzerine inşa edilebilirler.
Kaynakların bilgiye dayalı kararlarla yönetilmesi, odanın orta ve uzun dönemli planlama ile
yönlendirilmesi, üye ilişkilerinin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi, bilişim teknolojilerinin etkin
ve verimli biçimde kullanılması ve hizmetlerin sağlıklı biçimde sunulması için odanın
kurumsallaşma sürecini tamamlaması gerekmektedir.
Kurumsallaşma sürecini tamamlayamamış, dolayısıyla hizmetlerini kişilerden bağımsız hale
getirememiş organizasyonların çağdaş yönetim anlayışı ile yönetilebilmesi mümkün değildir.
Kurumsallaşamayan, Kurumsal Yönetişim İlkelerini içselleştiremeyen, bilgiye dayalı politikalar
üretemeyen, kısacası planlı hareket edemeyen organizasyonların günümüz şartlarında
mevcudiyetlerini sürdürebilme şansları pek kalmamaktadır.
Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası
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3. Amaç: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
Hedef 3.1. Odanın kurumsallaşması sağlanacak, çağdaş yönetim anlayışı uygulanacaktır.
Hedef 3.2. Odanın kaynakları (Mali, Beşerî, Teknolojik vb.) optimal şekilde yönetilecektir.
Hedef 3.3. Odanın tanıtımı ve Paydaşlarla İletişim etkili biçimde yürütülecektir.
Hedef 3.4. Odanın Bilişim teknolojileri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
Hedef 3.5. Üyelerle ilişkiler en iyi biçimde yönetilecektir.

OLASI FAALİYETLER

Amaç 3.’e ilişkin Hedeflerin Performans Gösterge ve Performans Hedefleri Tablosu
3. Amaç: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
Hedef 3.1. Odanın kurumsallaşması sağlanacak, çağdaş yönetim anlayışı uygulanacaktır.
ü Üyelerin analizi yapılarak, yeni sektörler ile ilgili projeler üretilmeli,
ü Oda bünyesinde proje danışmanlık ofisinin kurulması, yatırımlara proje desteği
sağlanması,
ü Yatırımcılara teknik destek sağlayacak ARGE biriminin kurulması,
ü Organ (Meclis, Yönetim Kurulu, Disiplin Kurulu, Meslek Komiteleri vb.) üyelerine
oryantasyon eğitimleri,
ü Yönetici eğitimleri (Liderlik, Karar süreçleri, İletişim vb.),
ü Meslek komitelerinin verimli çalışması için çalışmalar,
ü Her ay yönetim kurulu faaliyet raporları oluşturulması
ü İş Analizleri/Reorganizasyon çalışması,
ü İç tetkikler,
ü YGG,
ü Süreç İyileştirme çalışmaları (Kalite çemberleri toplantıları vb.),
ü Odanın vizyon, temel değerler ve politikalarının gözden geçirilmesi,
ü ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sisteminin yeniden gözden geçirilmesi ve %100
uygulanabilir hale getirilmesi (Personelimize en az 24 saat Kalite Sistemi Eğitimi
verilmesi)
ü

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Yönetici eğitimi ortalama memnuniyet seviyesi (yıllık)

%90

Gerçekleşen

Ger. oranı

Hedef 3.2. Odanın kaynakları (Mali, Beşerî, Teknolojik vb.) optimal şekilde yönetilecektir.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası
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OLASI FAALİYETLER

3. Amaç: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Çalışan Performans Yönetim Sisteminin gözden geçirilmesi,
Çalışan Memnuniyetinin tespiti,
Çalışan eğitimleri (kişisel gelişim ve mesleki en az 16 saat),
Çalışan performanslarının ölçülmesi ve ödüllendirme,
Çalışan toplantıları (kurum içi iletişim),
Haftalık çalışan koordinasyon toplantıları,
İnsan Kaynakları Yönetim Sistemi kıyaslama çalışması,
Çalışan görüş-öneri sistemi
Sosyal etkinlikler,
Bütçe Performansı,
Mali Tablo ve Raporlamalar,
Mali Risk Analizi,
İhtiyaç duyulan makine, teçhizat, bilgisayar vb. alımı,

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Çalışan memnuniyeti (yıllık)

%90

Gelir ve Gider bütçeleri performansı ortalaması (yıllık)

%70

Gerçekleşen

Ger. oranı

OLASI FAALİYETLER

Hedef 3.3. Odanın tanıtımı ve Paydaşlarla İletişim etkili biçimde yürütülecektir.
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Paydaş toplantıları,
Web sayfasının daha etkili kullanımı,
Sosyal medyanın etkili kullanımı,
Kurumsal Kimlik Kılavuzu,
Yazılı ve görsel medya temsilcileri ile ilişkileri geliştirme faaliyetleri,
Basın-yayın istatistiklerinin hazırlanması (3 aylık),
Toplum Memnuniyet anketi (algı araştırması),
Bültenler,
Faaliyet Raporu,
İletişim Planının hazırlanması ve uygulanması,

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Hizmetten memnuniyet seviyesi (yıllık)

%80

Web sayfası tıklanma sayısı (yıllık)

2.000

Gerçekleşen

Ger. oranı

OLASI
FAALİYETLER

Hedef 3.4. Odanın Bilişim teknolojileri kullanım kapasitesi geliştirilecektir.
ü
ü
ü
ü

KVKK uyarınca gerekli düzenlemelerin yapılması,
Bilgi Güvenliği ve Risk Analizleri,
Web sayfasının dinamik portal haline getirilmesi,
Oda Web sayfası “Mobil” uygulaması,

Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Hizmetten memnuniyet seviyesi (yıllık)

%80

Gerçekleşen

Ger. oranı

Hedef 3.5. Üyelerle ilişkiler en iyi biçimde yönetilecektir.
Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası
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OLASI FAALİYETLER

3. Amaç: Kurumsal Kapasitenin Güçlendirilmesi
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Üye envanter sisteminin kurulması çalışması,
Üye ziyaretleri,
Üye iletişim planı,
Başarılı üyelerin takdir edilmesi,
Üye bilgilerinin güncellenmesi,
Periyodik üye anketleri düzenlenmesi ve üye memnuniyetinin geliştirilmesi için
önlemler alınması (Her yıl son üç ay içerisinde üye memnuniyet anketi düzenlenmesi
ve raporlanması, rapor sonuçlarının yönetim kurulu tarafından değerlendirilmesi)

ü
Performans Göstergesi

Gös. Hedefi

Ziyaret edilen üyelerin oranı (yıllık)

%80

Genel memnuniyet oranı (yıllık)
İletilen SMS oranı (yıllık)

%90
%95

Gerçekleşen

Ger. oranı

Çıktı (Sayı Oran), Sonuç (etki), Etkililik (Beklentiye Ulaşma Seviyesi), Kalite (Kullanıcı, Yararlanıcı Memnuniyet
Seviyesi), Verimlilik (Çıktı/Girdi)
PG Türü:

Stratejik Planın Maliyetlendirilmesi, İzleme ve Değerlendirilmesinin yapılması, Yıllık
Programlar adı verilen “Yıllık İş Planları”nda gerçekleştirilmektedir.
Stratejik Planlar, doğası gereği, statik olmayıp, dinamik bir yapıya sahiptirler. Ender olarak Ana
dokümandaki Amaç ve Hedeflerin şartlara göre revizyonu yapılabilmekle beraber, Plana
dinamiklik özelliği veren kavram, Faaliyetlerdir. Zira, her bir Hedefe ulaşmak için
gerçekleştirilmesi gereken faaliyetler yıl bazında, bütçe döneminde bir sonraki yıl için
hazırlanarak yönetime onaylatılmalıdır.

Reyhanlı Ticaret ve Sanayi Odası
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2.3. Stratejik Plan Tasarımı
Bilindiği üzere, Stratejik Planlar; kurumun bulunduğu durumdan, hayal ettiği konuma
(Vizyonuna), belirlenmiş süre içerisinde (4 yıl) ulaşmasını sağlayacak bir yol haritasıdır.
Bulancak TSO’nun Stratejik Planı hazırlanırken yaklaşımımız; ”5N - 1K” yaklaşımıdır.
Stratejik Plan; “Durum analizi”, “Gelecek Planlaması”, “Maliyetlendirme” ve “İzleme
Değerlendirme” aşamalarından oluşmaktadır.
Durum Analizi: Tamamıyla destek dokümanı konumunda olup, Geleceğin sağlıklı biçimde
kurgulanması için verilerin analiz edilerek gerekli bilgilerin üretildiği bölümdür.
Gelecek Planlaması: Durum Analizi ile elde edilen bilgiler ışığında; “Ne yapacağız?”, “Neden
yapacağız?” ve “Nasıl yapacağız?” sorularının cevaplandığı bölümdür.
“Neden yapacağız?” sorusunun cevabı; “Vizyonumuza” ulaşmak için.
“Ne yapacağız?” sorusunun cevabı: gerçekleştiğinde bizi vizyonumuza ulaştıracak
“Amaçlarımız”
“Nasıl yapacağımız?” sorusunun cevabı ise: Her Amacın altındaki “Hedefleri gerçekleştirerek”
biçiminde kurgulanmıştır.
Yani 3N: “Neden Yapacağız?”, “Ne Yapacağız?” ve “Nasıl Yapacağız?”
Aslında bir Stratejik Planın Ana (Master) Dokümanı: bu “3N” kurgusunun yapıldığı dokümandır.
Ancak Stratejik Planın Maliyetlendirilmesi ve izleme değerlendirilmesinin yapılması için; “Ne
Zaman?”, “Ne Kadara?” ve “Kim İle?” sorularının da cevabının verilmesi gerekmektedir. İşte
bu aşama Stratejik Planın Ana dokümanına ilave edilmesi gereken, her yıl için ayrı ayrı, Stratejik
Planla ilişkili olarak hazırlanacak olan “Yıllık (İş Planları) Programlar” ile ortaya konmalıdır.
Yıllık bazda hazırlanan programlarda; “3N” kurgusunun yanına “2N – 1K” kurgusu da
eklenmelidir. Yani, “Ne Zaman Yapacağız?”, “Ne Kadara Yapacağız?” ve “Kim İle Yapacağız?”
sorularının cevapları bizim Yıllık Programlarımızı oluşturmak için sormamız ve cevaplamamız
gereken sorulardır.
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STRATEJİK PLAN ANA DOKÜMANI İÇİN KURGU
SORU…. ….CEVAP
Ne İçin (Neden) Yapılacak?....... ….Vizyonumuz
Ne(ler) Yapılacak?....... ….Amaçlarımız
Nasıl Yapılacak?....... ….Hedeflerimiz

YILLIK PROGRAM (YILLIK İŞ PLANI) İÇİN KURGU
SORU…. ….CEVAP
Ne İçin (Neden) Yapılacak?.... ….Amaçlarımız
Ne(ler) Yapılacak?.... ….Hedeflerimiz
Nasıl Yapılacak?.... ….Faaliyetler/Stratejiler
Ne Zaman Yapılacak?.... ….Zamanlama
Ne Kadara Yapılacak?.... ….Maliyetlendirme (Bütçe İlişkisi)
Kim Tarafından Yapılacak?.... ….Sorumlular

Bu kurgulama ışığında; Stratejik Plan hazırlamak için 3 ayrı doküman oluşturulacaktır.
1. Destek Dokümanı; Durum Analizine ilişkin bilgilerin yer aldığı doküman
2. Stratejik Plan Ana Dokümanı; Gelecek Planlaması Vizyon, Misyon, Temel Değerler,
Amaçlar ve Hedefler ile bu Amaç ve Hedeflerin gerekçelerinin yer aldığı doküman
3. Yıllık Programlar; Yıl bazında Amaç, Hedef, Faaliyet, Zamanlama, Maliyetlendirme ve
Sorumluların belirlendiği, izleme ve değerlendirme amacıyla da kullanılacak olan
doküman (Excell dosyası)
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